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Rowery ze wspomaganiem elektrycznym jako produkt
powszechnie dostępy są na rynku już od dobrych 10 lat.
Jednak tak naprawdę dopiero w ostatnich sezonach ich
istnienie zaczyna docierać do świadomości przeciętnego
użytkownika. Budzą bardzo mocne emocje. > str. 3

Nagrody Bike AWARDS to już tradycja targów
Kielce BIKE-EXPO. Co roku podczas największej
wystawy branży rowerowej w Polsce o tytuł
rywalizują najbardziej znane krajowe i zagraniczne
marki. > str. 36

Moim pierwszym rowerem było czerwone Bobo.
Jako przedszkolak szalałem nim na placu zabaw.
Po nim była młodzieżówka i wymarzony Huragan. Teraz chętnie jeżdżę szosówką i na rowerze
górskim, więc można o mnie śmiało powiedzieć
– zapalony cyklista. Właśnie dlatego targi Kielce
BIKE-EXPO należą do moich ulubionych – na stoiskach szukam technicznych nowinek i ciekawych
dodatków. Wiem, że wydarzenie przynosi podobną
radość tysiącom miłośników jednośladów, a co dla
nas, jako organizatorów targów niezmiernie ważne, również producentom części, dystrybutorom
zagranicznych marek czy właścicielom sklepów
rowerowych.
Czego możemy spodziewać się na tegorocznych
targach Kielce BIKE-EXPO? Na pewno nie zabraknie klasycznych rowerów wzbogaconych dodatkowymi, nowoczesnymi rozwiązaniami. Lekkie ramy,
innowacyjne tarcze hamulcowe, ale także sprzęt
służący do transportu – to tylko niektóre z propozycji przygotowanych przez wystawców. Mocnym
akcentem będą także rowery i sprzęt napędzany
elektrycznie. To już nie tylko jednoślady, ale także
deskorolki czy hulajnogi. Warto więc zajrzeć do
Targów Kielce i zobaczyć, co jeszcze szykują firmy.

Targi Kielce BIKE-EXPO, jak co roku będą miejscem do
prezentacji nowości, innowacyjności oraz tradycji. Wystawcy wskażą nowe trendy, pokażą nowe kierunki rozwoju, bo Targi to przecież barometr branży. „Polski rower”
powoli zmienia swoje oblicze. Jest nie tylko narzędziem
do rekreacji, ale coraz częściej staje się środkiem transportu, będąc uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Jest
zdrowy i ekologiczny, jest akceptowany przez włodarzy miast i społeczeństwo. Udział roweru w transporcie
miejskim wzrasta. Będzie tak nadal za sprawą e-roweru.
Ekspansja i szybkość z jaką rozwija się sprzedaż e-rowerów zaskakuje. Ta dynamika związana jest bezpośrednio
z możliwościami jakie daje napęd elektryczny oraz rozwój
e-mobilności. My, jako branża jesteśmy gotowi do wzięcia
udziału w tym programie. Nie trzeba na to milionowych
nakładów. Większość marek obecnych na rynku oferuje
rowery elektryczne. Inteligentne Systemy Transportu muszą wykorzystywać potencjał e-rowerów, rowerów miejskich i dostawczych. Wg danych ze Strategii Rowerowej
UE w 2030 roku po drogach Europy będzie jeździło 6,5
miliona e-rowerów.
Żyjemy w przekonaniu, że Państwo nie zawiedziecie
oczekiwań organizatorów i jak co roku spotkamy się
w Kielcach na IX Targach BIKE-EXPO.
Zapraszamy.

dr Andrzej Mochoń

Krzysztof Dylewski

Prezes Zarządu Targów Kielce SA

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego
współorganizator targów KIELCE BIKE-EXPO
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Mało kto to sobie uświadamia, ale rowery ze wspomaganiem elektrycznym
jako produkt powszechnie dostępy są na rynku już od dobrych 10 lat.

J

ednak tak naprawdę dopiero w ostatnich sezonach ich
istnienie zaczyna docierać do świadomości przeciętnego
użytkownika. Budzą bardzo mocne emocje. Ale siła hejtu
spada. Coraz częściej słychać pozytywne oceny urządzenia, choć samo zjawisko jako takie wciąż polaryzuje użytkowników MTB – najmocniej rozwijającego się ostatnio segmentu rynku
rowerów ze wspomaganiem.

Mimo to nie słyszeliśmy nikogo kto po przejażdżce na e-rowerze
powiedziałby, że mu się nie podobało. Powodem jest to, że uprzyjemniają jazdę. Zgodnie z przepisami UE e-rower może mieć silnik
wspomagający o mocy 250W. To tyle, ile jest w stanie wygenerować
dobrze wytrenowany, zaawansowany amator. Zwykły śmiertelnik
bez setek godzin treningowych na koncie jest w stanie wygenerować co najwyżej 100-150 W, a to oznacza, że silnik może podwoić
mu moc! A to wystarczy aby dynamicznie pokonywać nawet dłuższe dystanse. Zamiast trenować w pocie czoła i powoli podnosić
swoją kondycję, można ją uzyskać jednym pociągnieciem karty
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przez czytnik. Idealnie na wakacje. Innym częstym zjawiskiem,
w którym e-rower pomoże, jest dysproporcja formy między partnerami. To utrudnia a często wręcz uniemożliwia wspólne spędzanie
czasu na rowerze. Rodzi frustracje jednej i obawy drugiej strony. E-rower może w dużej mierze zniwelować te różnice i zachęcić dotychczas „nierowerowych” współmałżonków, kolegów czy rodziców
do wspólnej aktywności. Wspomaganie może też przekonać do zrezygnowania z samochodu czy komunikacji miejskiej na rzecz poruszania się rowerem z uwagi na tempo poruszania się, elastyczność
doboru trasy oraz „bezodorowość” niezmęczonego użytkownika.
Nie ma co ukrywać, e-rowery mają też mankamenty. Na podstawie badań rynkowych można przyjąć, że wyposażenie roweru
w system wspomagania elektrycznego podnosi jego koszt o ok.
30%. To sprawia, że decydując się na e-rower, trzeba sięgnąć do
kieszeni głębiej niż w przypadku zwykłego roweru lub godzić się
na kompromis w postaci mniej doskonałego czy prestiżowego
wyposażenia. Wysoka masa e-rowerów to drugi bardzo istotny

Foto: Brazo de Hierro © 2017

Prawidłowy wybór to podstawa

Na rynku spotyka się pojazdy o różnych dopuszczalnych prędkościach maksymalnych, do których silnik aktywnie wspomaga
pedałującego, oraz sposobach starowania mocą. Speed Pedelec
to pojazd wspomagający pedałującego do 45 km/h, wymagający

Foto: Miłosz Kędracki (bikeBoard)

Foto: Piotr Staroń, www.staronphoto.com

czynnik, z którego należy zadawać sobie sprawę myśląc o zakupie
tego typu roweru. W trybie wspomagania jazdy jest w zasadzie
niewyczuwalna. Problem powstaje gdy trzeba wnieść e-rower na
przysłowiowe pierwsze piętro po schodach albo jeżeli przyjdzie
konieczność przeniesienia roweru przez przeszkodę. Masa najpopularniejszych systemów wspomagających jest zbliżona i wynosi
ok. 7–8 kg. Oznacza to, że poza nielicznymi wyjątkami masa roweru ze wspomaganiem oscyluje w granicach 20–25 kg, co wynika
z tego, że oprócz silnika, baterii oraz pozostałych elementów układu elektrycznego masę podnosi także konieczność wzmocnienia
konstrukcji kół i samego roweru. Warto wziąć pod uwagę fakt, że
przewożenie ich na bagażniku dachowym czy tylnej klapie jest niemożliwe, bo przekraczają dopuszczalne limity nośności. Do transportu ciężkich rowerów potrzebne są dedykowane e-rowerom
bagażniki przeważnie montowane na haku holowniczym (masz?),
a często wyposażone nawet w rampę najazdową!

rejestracji, ubezpieczenia OC i kasku o motocyklowej homologacji oraz prawa jazdy kategorii AM. Z punktu widzenia przepisów
ruchu drogowego traktowane są jak motorowery.
Pedelece, czyli pojazdy, w których wspomaganie elektryczne
wyłącza się po przekroczeniu 25 km/h, moc ograniczona jest do
250 W, a napęd uruchamia się tylko w czasie pedałowania, są
postrzegane z perspektywy przepisów jako rowery. Podlegają zatem wszystkim rygorom i mają te same prawa jak rowery właśnie.
Można podzielić je na kilka kategorii, w ramach których konstrukcja roweru jak i jego wyposażenie są precyzyjnie dopasowane do
specyfiki przeznaczenia. Chcąc czerpać maksimum satysfakcji
z jazdy bardzo ważny jest prawidłowy dobór e-roweru tak aby
spełniał oczekiwania użytkownika.
W komunikacji w wielkich miastach najlepiej sprawdzą się e-rowery miejskie. Kategoria ta jest bardzo pojemna, od spokojnych,
bardzo wygodnych, stylowych modeli „z koszyczkiem”, aż po takie umożliwiające szybką i dynamiczną jazdę. Z tego też powodu
spotykamy w niej rowery na różnych wielkościach kół, od składaków na małych kołach 20”, po duże rowery na standardowych kołach 28”. W rowerach dla pań popularne są ramy z bardzo niskimi
przekrokiem pozwalającym swobodnie wsiadać na rower nawet
w spódnicy maxi. Na rowerze miejskim nie pokonujemy jednora-
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SILNIKI W KOLE
Motory elektryczne zastępujące piastę są szczególnie popularne w rowerach miejskich. Występują w wersji przedniej
i tylnej. Systemy z silnikami w kole są atrakcyjne cenowo dzięki prostocie konstrukcyjnej i łatwości konwersji przy użyciu
konwencjonalnych ram i części, zwłaszcza jeśli porównamy
to do e-rowerów z silnikami centralnymi. Do tego stopnia, że
mogą być też dokupione i zamontowane do istniejącego roweru konwencjonalnego. Zmotoryzowana piasta jest jednak
dość ciężka zakłócając wyważenie, zwłaszcza gdy konstruktor nie przeciwstawia jej masy ciężarem akumulatora. Silniki
w tylnej piaście, gdy na bagażniku znajduje się bateria, mogą,
szczególnie na podjazdach, powodować podrywanie przedniego koła. Z kolei silniki z przodu, na stromych podjazdach
po luźnej nawierzchni będą buksować napędzanym przednim kołem. W tej kwestii dużo zależy od rozmieszczenia baterii. Najlepszy kompromis uzyskuje się w przypadku baterii
umieszczonych w środku ramy. Z kolei przy silniku w przednim kole, umieszczenie baterii na bagażniku daje bardziej
równomierny rozkład masy. Umieszczenie jej w przednim
trójkącie dałoby lepszą przyczepność np. na podjazdach. Ale
warto pamiętać, żeby nie czynić z tego zagadnienia dyskusji
akademickiej. W rowerach miejskich przenoszenie ciężaru
ciała zdarza się sporadycznie, a w miastach nie ma na tyle
stromych podjazdów, żeby nie zainteresować się rowerami
z silnikami w piaście. Warto pamiętać o atutach, takich jak
brak komplikacji przejawiający się lekkością – w silniku nie
ma żadnych przekładni zwiększających opory toczącego się
roweru. Również praca jest bardziej płynna niż w przypadku
silników centralnych. Są też ciche, co ma szczególne znaczenie przy jeździe po gładkich drogach. W „mieszczuchach”,
w których wygląd ma niebagatelne znacznie, silniki w piaście
nie zaburzają wizualnie sylwetki roweru. Ponadto, nie mają
wpływu na geometrię roweru oraz nie obciążają łańcucha.
Najpopularniejsze systemy z silnikiem w piaście:
BionX, Samsung, Bafang
SILNIKI CENTRALNE
Tradycyjnie napęd w rowerze przekazywany jest z korb na
tylne koło. Silnik napędzający koronkę suportu pozwala
zachować najbardziej naturalne ułożenie środka ciężkości
i najlepszy rozkład masy, co ma szczególne znaczenie w jeździe terenowej. Jednak niskie umieszczenie zespołu napędowego naraża go na uderzenia o przeszkody, stąd w rowerach terenowych pojawiają się masywne osłony. Łańcuch
przenosi moment obrotowy jadącego i silnika, dlatego narażony jest na dużo większe obciążenia i szybsze zużycie. Silniki centralne, ze względu na swoje rozmiary wymagają od
konstruktorów kompromisów w zakresie geometrii roweru
i konstrukcji zawieszenia. Jednak mimo tych niedogodności umożliwiają budowę roweru z najbardziej naturalnymi
odczuciami z jazdy, co zwłaszcza w przypadku rowerów
eMTB ma kluczowe znaczenie, dlatego jest to dla eMTB jedyne sensowne rozwiązanie. Do tego dochodzą inne cechy
potrzebne w rowerze do jazdy terenowej. Precyzyjny pomiar
siły wydatkowanej przez kolarza pozwala na lepszą kontrolę
mocy silnika. Również zawieszenie pracuje lepiej gdy masa
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PODZIAŁ SYSTEMÓW WSPOMAGANIA

nieresorowana jest mniejsza (koła bez silnika). Ze względu
na stopień integracji oraz skomplikowania, cena rowerów
z silnikami centralnymi jest wysoka. W rowerach, w których
wszystko powinno być podporządkowane efektywności, estetyka nie powinna być kluczowym elementem oceny, ale
musimy to napisać: integracja nie zawsze dobrze wygląda.
Najpopularniejsze systemy z silnikiem centralnym:
Bosch, Shimano, Yamaha/Giant, Brose, Bafang.
JAK PRACUJĄ
Każdy system charakteryzuje się specyficzną pracą. Bosch
bardzo dobrze oddaje moc, jest skuteczny, zbilansowany
i stabilny. Ale nie jest bez wad - zaliczamy do nich duży opór
mechanizmu po wyłączeniu wspomagania. Wyczuwalne
jest to na lekko opadających zjazdach, czy po rozładowaniu akumulatorów. Na technicznie trudnych sekcjach, gdy
potrzeba krótkich, ale silnych impulsów do pokonania przeszkód, przeszkadza opóźnienie w załączeniu silnika. Najbardziej naturalne odczucia wspomagania pedałującego dają
silniki Brose i Shimano. Brose załącza się i wyłącza bardzo
płynnie i miękko, ale przy stałej prędkości, np. przy jeździe
po płaskim czuć lekkie pulsowanie na korbach. Duża moc
dostępna jest w dużym zakresie obrotów. Shimano, mimo
względnie niedużego momentu obrotowego, płynnie dostarcza moc, nawet przy wysokiej kadencji. Powyżej 25
km/h, kiedy sterownik odcina wspomaganie, stawia lekki
opór, czuć też ciągłe włączanie i rozłączanie silnika przy
jeździe na granicy wspomagania. Yamaha charakteryzuje
się potężnym momentem obrotowym przy ruszaniu, co jest
szczególnie istotne przy startach pod strome wzniesienie.
Traci jednak wigor przy szybkim obrocie korbami. Silniki
zamontowane w piastach są bardzo przyjemne, zwłaszcza
w jeździe rekreacyjnej, napęd włącza się płynnie i po przekroczeniu prędkości, przy której odcinane jest wspomaganie, nie czuć szarpnięć. W zależności od sterowników różne
jest opóźnienie, ale nawet w najmniej doskonałych to nie
przeszkadza. Jednak poza jazdą bulwarową tego typu silniki
nie sprawdzają się ze względu na niedoskonałą dystrybucję
masy. Ciężar zmotoryzowanych kół utrudnia przerzucanie
ich nad przeszkodami, a silnik w przedniej piaście na podjazdach o nachyleniach przekraczających 20% nie wspomaga ze względu na zrywającą przyczepność.

zowo dużej ilości kilometrów, dlatego nie oczekujemy od niego
wybitnej efektywności. Umiejscowienie silnika nie odgrywa większej roli. Nie musi być też tak mocny. 40-50 Nm wystarczy, a mniejsze zużycie energii pozwoli uzyskać większy zasięg.
e-Cross i e-Trekking to rowery, które świetnie sprawdzają się
w jeździe mieszanej, szosowo-terenowej. Dzięki temu mogą służyć zarówno do jednodniowych wypadów za miasto, jak również
do realizacji urlopowych planów. Pozycja na tych rowerach powinna nie tylko sprzyjać wygodzie przez wiele godzin, ale też
efektywności napędzania. Rowery trekkingowe wyróżniają się
bogatszym wyposażeniem jak błotniki, bagażnik, oświetlenie,
nierzadko amortyzowany wspornik siodła. Rowery crossowe są
pod tym względem bardziej spartańskie, bo w założeniu mają
pozwalać na dynamiczniejszą jazdę. W zasadzie oba typy rowerów mogą służyć do pokonywania górzystych tras, o niewielkim
poziomie trudności terenowych, ale dużych deniwelacjach. Dlatego zarówno jeżeli chodzi o rozpiętość przełożeń jak i moc silnika, są pod tym względem bardzo zbliżone do rowerów e-MTB.
W większości przypadków silnik w piaście nie będzie stanowił
problemu, niemniej w tej kategorii ostatnio niepodzielnie królują już jednostki napędowe mocowane centralnie.
Na razie nieliczną, ale rozwijająca się kategorią są e-szosówki. Może
dziwić sens ich istnienia przy łatwości uzyskania 25 km/h, ujawnia
się on na niekończących się alpejskich podjazdach. Z tego względu silniki o wysokim momencie obrotowym i baterie o dużej pojemności nie są priorytetem, liczy się jak najniższa masa systemu.
Dlatego najlepiej sprawdzają się w szosówkach system Fazua lub
silniki montowane w tylnej piaście z bateriami ukrytymi w ramie.
Rowery górskie e-MTB powinny trafiać do osób, które większość
kilometrów zamierzają pokonywać w terenie, poza drogami asfaltowymi. W tej kategorii zdecydowanie najlepiej sprawdzają się

systemy wspomagania z silnikiem centralnym tj. Bosch, Shimano,
Yamaha czy Brose. Przemawia za nimi najkorzystniejsze wyważenie roweru oraz pozbawienie kół balastu. Fundamentalne znaczenie ma jednak możliwie najniższe usytuowanie środka ciężkości.
Z tego samego powodu lepsze są modele z nisko zintegrowaną
baterią akumulatorów. Ramy w e-MTB ze wspomaganiem elektrycznym muszą być wzmocnione, co w przypadku tych bez
amortyzacji tylnego koła negatywnie wpływa na komfort. Najlepiej
sprawdzają się koła 29” lub 27,5+. Bo opony o dużej objętości lepiej
amortyzują i są odporniejsze na uszkodzenia przy pokonywaniu
przeszkód terenowych. Większe, czyli bardziej odporne ogumienie
poprawi też przyczepność na zakrętach i podjazdach. Szerokość
2,5” to minimum, optymalnie gdy obręcze będą szersze niż 35 mm.
Klasa amortyzacji – jakość pracy, zaworowanie, możliwości regulacyjne jest ważniejsza niż ilość milimetrów skoku. Ale już skomplikowane systemy przeciwdziałania pompowaniu zawieszenia, o jakie
konstruktorzy walczą od lat, odgrywają mniejszą rolę niż w rowerach bez wspomagania. W rowerach e-MTB nie polecamy „nóżek”,
„stopek” i podpórek, w trudnym terenie więcej z nimi problemów
niż z nich pożytku.

Przyszłość

E-rowery przechodziły różne choroby wieku dziecięcego, ale dzisiaj większość z nich mają już za sobą. Są sprawne i dostosowane do swoich nisz. Nie znikną jak zelektryfikowane powozy z XIX
w, jak ruchome schody czy wyciągi narciarskie. Twierdzącym, że
stanowią tylko marketingową podpuchę oraz profanację czystej
i szlachetnej idei roweru pozostaje na pocieszenie fakt, że nikt nie
zmusza ich do używania tego typu sprzętu i podobnie jak to jest
w przypadku ruchomych schodów, obok zawsze są też te normalne. Użytkownik sam decyduje. n

Międzynarodowe Targi Rowerowe
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PIVDENNIJ-EXPO
ul. Schyretska 36
Lwów, Ukraina

Jedyne kontraktacyjne targi branży rowerowej na Ukrainie
Organizatorzy

R Y N E K

POLAK NA ZAKUPACH
Kim był statystyczny nabywca roweru w 2017 roku?

W

edług corocznego raportu z badań konsumenckich przeprowadzonych na zlecenie
Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego przez
Instytut Badawczy IPC w 2018 roku wynika, że
najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w wieku 35-44 lat,
żonaci, z wyższym wykształceniem, którzy na rowerze jeżdżą
dla przyjemności.
Prawie 70% spośród wszystkich uczestników badania metodą
CATI zadeklarowało zakup nowego roweru, w zdecydowanej

większości realizując transakcję w specjalistycznym sklepie
rowerowym (58,7%) lub ogólnosportowym (22,1%). Co dziesiąty badany deklaruje zakup kolejnego roweru w przeciągu
najbliższych 12 miesięcy! 62,8% respondentów kupując nowy
rower kierowało się przede wszystkim jego jakością. Wzrosła również świadomość marki zakupionego jednośladu oraz
średnia cena, którą nasi rodacy zapłacili za nowy rower. Polacy
kupują świadomie i są w stanie wydać więcej, oczekując w zamian jakości i niezawodności.

Typ zakupionego roweru*
W 2016 roku niekwestionowanym liderem rankingu był rower miejski. Na
jego zakup zdecydowało się prawie 40% respondentów. Kolejny rok przyniósł istotne zmiany w zestawieniu. W 2017 roku na prowadzenie wysunął
się rower górski a „mieszczuchy” zaliczyły znaczny spadek procentowy, tym
samym plasując się na drugiej pozycji. Podział na rowery górskie, które są
bardziej popularne wśród mężczyzn i miejskie – wśród kobiet, jest zacho-

1,18%

2,75%

INNY TYP

wany od lat. Za to szosówki zyskały przeszło trzykrotny wzrost popularności względem roku 2016, wyprzedając cenione w ubiegłych latach rowery
trekkingowe. Czy wzrost zakupu rowerów górskich oraz szosowych może
świadczyć o sportowych aspiracjach Polaków? A może to też wzrost popularności, zaliczonych statystycznie do szosówek grawelówek? Ostatecznie to
bardziej stylowe odpowiedniki popularnych niegdyś „trekkingów”?

1,96%

NIE WIEM

ELEKTRYCZNY

9,52%

TREKKINGOWY/
CROSSOWY

26,01%

ROWER MIEJSKI

10,99%

ROWER DZIECIĘCY

12,95%

ROWER SZOSOWY

34,64%

ROWER GÓRSKI
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* na podstawie raportu z badań konsumenckich przeprowadzonych metodą CATI przez Instytut Badawczy
IPC na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego w 2018 roku

Miejsce zakupu nowego roweru*
Cieszy fakt, że przeszło połowa Polaków kupując nowy rower kieruje się do specjalistycznych sklepów rowerowych, licząc na
pomoc wykwalifikowanych sprzedawców. Zakupy przez Internet, jeszcze kilka lat wstecz bardzo popularne, w badaniach IPC za
rok 2017 odnotowały spadek aż o 6% względem 2015 roku. Porównując najnowsze dane do roku 2015 widać, że coraz większą
popularnością cieszą się także sklepy ogólnosportowe – wybiera je prawie jedna czwarta badanych.

59%

SPECJALISTYCZNY SKLEP ROWEROWY

14%

SKLEP OGÓLNOSPORTOWY

9,8%

SKLEP INTERNETOWY

9,1%

PORTAL AUKCYJNY
HIPERMARKET

4,2%

INNE MIEJSCE

3,9%

2015
rok

58,7%

SPECJALISTYCZNY SKLEP ROWEROWY

22,1%

SKLEP OGÓLNOSPORTOWY

10,1%

SKLEP INTERNETOWY
PORTAL AUKCYJNY
HIPERMARKET
INNE MIEJSCE

2,9%
5,0%

2017
rok

1,2%

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu
w 2017 roku wydali na rowery kwotę

1 075 908 zł
K I E LC E B I K E - E X P O # 1 / 2 0 1 8
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2263,88 zł
Średnia kwota zakupu
nowego roweru w 2017 roku
(w 2016 roku – 1 610,59 zł).

Marka zakupionego roweru*
Jedna trzecia respondentów nie potrafi wskazać marki zakupionego roweru. Ta liczba jest jednak zdecydowanie budująca, ponieważ
w 2016 roku odpowiedziało tak aż 41% badanych. Oznacza to, że rośnie świadomość marek – znany brand to wyższa jakość, a co za tym
idzie dłuższe i przyjemniejsze użytkowanie zakupionego jednośladu.
W 2017 roku najczęściej kupowaną marką był Kross – wskazało go 9,2%

respondentów. Tuż za nim uplasował się Giant, tracąc do
lidera równo 1%. Trek oraz Romet uzyskały wynik – 4,1%,
a tuż za nimi znalazła się Merida, wskazana o pół procenta rzadziej. Dalej, w kolejności wskazań, znalazły się marki
Kellys, Specialized, Gazelle, Cube, Scott, Unibike, Cannondale, Decathlon – B’TWIN oraz Canyon. n

38,8%

NIE WIEM

9,2%

KROSS

8,2%

GIANT
TREK

4,1%

ROMET

4,1%

MERIDA

3,6%

Ponad połowa respondentów ma w domu
rowery,
rowery, prawie jedna czwarta –
a co dziewiąty badany deklaruje,
rowery.
że w jego domu są

2
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Foto: Archiwum Targi Kielce

N O W O Ś C I

NOWOŚCI 2019
NAZWA FIRMY

Strona

NAZWA FIRMY

Strona

365Sportu

16

Herrmans (agent i dystrybutor w Polsce: POLBIKE Juliusz Kabath)

22

4CV Mobile Sp. z o.o. Sp.k.

16

Larix

20

Advanced Sports GmbH / Fuji Bikes

16

Mactronic Sp. z o.o. Sp.k.

13

Aljot Sp.J.

32

Majdller Jan Majchrowski E-vita

30

AM Optical LTD SP. Z O.O.

13

Makanu

32

AMP Source Sp. z o.o. Sp.k.

13

Manado

13

Angre

26

Marin Bikes California

13

APG

26

MCM Car Travels

13

Arkus&Romet Group

32

Merida Polska

16

Asperia Group Sp. z o.o.

26

Messingschlager GmbH & Co. KG

28

Assos EUROPE GmbH & Co.KG

26

Olek Motocykle Sp. z o.o. Sp.k.

16

Bakosport Sp. z o.o.

28

PM Investment GROUP Sp. z o.o. Sp.k.

26

Banana-Bikes s.c.

28

Pro-Bike Sp.J.

26

BH Bikes

32

Rower+Sport

16

BBF Bike GmbH

28

Runto Bike Sp. z o.o.

26

Bikeland Sp. z o.o. Sp.k.

28

SAT TS. Sp. z o.o.

32

Bikeman

14

Saveno – polska marka rowerowa POLBIKE Juliusz Kabath

22

Bikepackers

26

Selle Monte Grappa SRL

32

Brubeck GLOBAL TRADING SP. Z O.O.

20

SG Trade

14

COOOLsport Handels GmbH

24

Simpla S.C.

32

Cyclewash Polska

13

Sport Team Sp. z o.o.

32

Delta Sport

13

Stimium

32

Dema Senica A.S.

18

Trezado Sp. z o.o.

16

Elmark

18

TRW Sport

14

Fasterbike Sp. z o.o.

22

Weehoo POLSKA

14

Frugal elektryczne pojazdy

20

Whyte Bikes Polska

30

Harfa-Harryson

30

Zasada Bikes

14

Hawky

22

Zipp Skutery Sp. z o. o.

18
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MANADO

CYCLEWASH POLSKA

Stoisko nr

Stoisko nr

G-28

D-26

Innowacyjny duński Bikezac
Lekka torba rowerowa wykonana z laminowanego PP w 20% z recyklingu. Montowana na tylny bagażnik bez użycia narzędzi.
Prosty montaż i demontaż jednym ruchem
ręki. Możliwość transportu bagaży bez
konieczności montażu ciężkich i drogich
sakw. Prosty, komfortowy i eko sposób na
codzienny transport.

cycleWASH Polska
cycleWASH to przenośne, w pełni ekologiczne myjnie rowerowe, które pozwalają sprawnie i dokładnie umyć rower w ciągu 5 minut.
W sprzedaży dostępne są różne
modele i warianty. cycleWASH
& pistolet ciśnieniowy ZELUP
to świetne rozwiązanie dla serwisów, sklepów rowerowych czy eventów,
gdzie każdy fan jednośladów może w szybkim tempie umyć swój rower.

MARIN BIKES CALIFORNIA

DELTA SPORT

Stoisko nr

Stoisko nr

G-2

F-25

15 różnych modeli gravelowych
Zarówno stal cr-mo jak i aluminium
w cenach od 2899 zł. Prawdopodobnie największy wybór szutrówek
znajdziesz w naszej ofercie. Full
poniżej 6000 zł Filozofia jest prosta:
zmień sztywniaka MTB na rower z pełnym zawieszeniem bez konieczności
wydawania ogromnych pieniędzy.

Przerzutka tylna Sunrace RDMZ80 12 rzędowa.
Pantone 1788C
Tajwańska firma SunRace wprowadza w tym sezonie nową, 12-biegową przerzutkę. Przerzutka
kompatybilna z 10/11 i 12 biegowymi kasetami.
Przerzutka obsługuje kasety o maksymalnej
zębatce 50T w konfiguracji 1x lub 42T w konfiguracji 2x.Waga przerzutki to 267g.Sugerowana
cena detaliczna: 849 zł.

AM OPTICAL LTD Sp. z o.o.

AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k.

Stoisko nr

Stoisko nr

C-47

E-24

Model SP60009H to okulary stworzone z myślą o ekstremalnych aktywnościach sportowych. Posiadają powłokę Anti-fog zapobiegającą parowaniu,
powłokę Mirror HD redukującą odblaski, odporną na uderzenia poliwęglanową
konstrukcję, regulowane noski, wymienne soczewki (clear i orange) oraz
wkładkę optyczną.

Nowy kask GIRO Aether™ MIPS®. Zrodzony z chęci poprawy jakości ochrony głowy
przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu,
niskiej wagi i ekstremalnej wentylacji
potrzebnej do wyścigów na poziomie elitarnym. Oferuje rewolucyjne podejście do
zarządzania energią uderzenia rotacyjnego
- MIPS® Spherical.

MACTRONIC Sp. z o.o.Sp.K.

MCM CAR TRAVELS

Stoisko nr

Stoisko nr

E-41

RIFLE nowa, ergonomiczna lampa rowerowa o mocy 1400 lumenów wyposażona
w dwie diody Cree XM-L2. Dwa wymienialne akumulatory 18650 (2600mAh
każdy), ponad 5 godzin pracy na jednym
ładowaniu. 5 trybów świecenia (3 tryby
ciągłe, pulsacyjny, mieszany). W zestawie
zaciski montażowe w trzech rozmiarach.

--- CMYK, C0% M100% Y80% K0%

D-81

Nowy model Croozer Kid Plus 1 NEXT
GENERATION – 3w1: przyczepka rowerowa,
wózek sportowy i wózek spacerowy.
Wyposażony w zawieszenie AirPad®, ramę
objętą dziesięcioletnią gwarancją, oświetlenie i okna z filtrem UPF 80+. Testowany
na obecność substancji szkodliwych.
Zwiększona, trzyletnia gwarancja.

K I E LC E B I K E - E X P O # 1 / 2 0 1 8
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SG TRADE

SG TRADE

Stoisko nr

Stoisko nr

D-98

D-98

STRIDER®Sport 12
Najbardziej sportowy całoroczny balansowy
rowerek biegowy na świecie. Przeznaczony
dla dzieci od 1 roku do 5 lat. Rowerek rośnie wraz z dzieckiem a wspólna przygoda
trwać może nawet przez 4 lata, przez cały
rok. Nawet ZIMĄ dziękiStrider® Snow Skis
(doczepiane płozy śnieżne).

Nowa Generacja Pierwszego
Roweru dla dzieci (3-7 lat).
Strider 14XSport zapewnia dziecku
umiejętności potrzebne podczas
nauki jazdy. Przełomowy rower 2w1 (biegowy
z dołączanymi pedałami) pozwala dziecku
budować fundament, który pozwoli na
szybkie i łatwe przejście w tryb tradycyjnego
roweru na pedały.

WEEHOO POLSKA

ZASADA BIKES

Stoisko nr

Stoisko nr

C-27

Salamander – rower ze spacerówką w jednym
Zdobywca Eurobike Gold Winner 2018! Niesamowity produkt
kanadyjskiej marki Wike. Rewolucyjne, opatentowane połączenie
tradycyjnego roweru cargo z wózkiem
spacerowym. Zamiana z roweru na
wózek i odwrotnie zajmuje kilka
sekund! Liczba pasażerów: 2, max obciążenie 45 kg. Więcej na wicycle.pl

E-32

MAXIM Locus to rower elektryczny
o oryginalnym kształcie ramy wg polskiego autorskiego projektu. Rozwiązanie
konstrukcyjne modelu nadaje mu sportowy charakter bez utraty jego przyjaznej
funkcjonalności. Silnik umieszczony
dyskretnie w tylnej osi oraz bateria
(polskiej produkcji) ukryta w ramie sprawia, że na pierwszy rzut oka
trudno dostrzec w nim elektryka.

BIKEMAN

TRW SPORT

Stoisko nr

Stoisko nr

E-21

E-16

Nowa seria pompek wykorzystuje technologię Dual-Action, by w możliwie najkrótszym czasie napełnić dętki. Technologia Twin Turbo przenosi duże objętości
powietrza z większej do mniejszej średnicy cylindra ściskanego, aby dostarczyć
więcej powietrza z wyższą wydajnością przy 50% mniejszym wysiłku.

KTM Macina Chacana 29” - stwórz nowe
szlaki i pokonaj wszystkie przeszkody,
ten model z ramą o skoku 125 mm
pozwala na pełną jazdę po górskich
ścieżkach a dzięki wydajnemu napędowi
BOSCH CX – każdy podjazd będzie Twój.
Regulowana sztyca oraz przystosowane
do „elektryków” hamulce, będą pomocne przy długich zjazdach.

TRW SPORT

TRW SPORT

Stoisko nr

Stoisko nr

E-16

Cudowne lata upłynąć
mogą dziecku na mniej lub
bardziej udanych próbach
rozpoczęcia przygody
z kolarstwem. Z rowerami
PUKY, dziecko od początku
wspierane jest w rozwoju
swoich zdolności. Doskonała jakość produktów PUKY, oraz 5 lat
gwarancji, daje dziecku najlepszy start w świat kolarstwa.
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E-16

Nowa marka, ale stary i dobrze już znany
producent PUKY prezentuje „EIGHTSHOT” –
rowery dla wymagający dzieciaków
o zacięciu sportowym. Seria X-COADY
to rowery zaprojektowane dla młodych
rowerzystów, wyposażone odpowiednio
do stopnia zaawansowania. Wysoką
jakość oraz bardzo dobre parametry
wagowe gwarantuje PUKY.

Suplementy diety stworzone
dla sportowców.

AFNOR
NF V94
-001 *

ADVANCED SPORTS GmbH / FUJI Bikes

OLEK MOTOCYKLE

Stoisko nr

Stoisko nr

E-27

G-29

FUJI Auric & Auric LT
Aluminiowa rama została całkowicie przeprojektowana.
Dłuższa górna rura, łagodniejszy kąt główki ramy
i bardziej stromy kąt rury podsiodłowej tworzą
progresywną geometrię. System MLink® zoptymalizowano pod kątem pracy z nową geometrią.
Rowery wyposażone są w zawieszenie o skoku
140/130 mm (przód/tył) i napędy SRAM GX Eagle
(wersja 1.1) lub Shimano XT (1.3). Dla szukających większych możliwości, idealny
wyborem są wersje Auric Long Travel (LT) o skoku 170/160 mm.

LEATT 3DF KNEE GUARD
6.0 to lekki ochraniacz kolan z
oddychającej tkaniny Moisture
Cool. Wewnętrzny pad wykonano
z pianki 3DF, która doskonale
dopasowuje się do kształtu nogi
oraz znakomicie przejmuje i
rozprasza wszelkie uderzenia.
Zewnętrze pady to tworzywo wykończone włóknami aramidowymi, które
dodatkowo wzmacnia konstrukcję. Cena: 369,00 pln

MERIDA Sp. z o.o.

ROWER+SPORT

Stoisko nr

Stoisko nr

E-17

E-29

Merida One-Twenty
Wszechstronny model Meridy
w sezonie 2019 jest lżejszy,
sztywniejszy i ma nowoczesną
ścieżkową geometrię. Daje to
lepsze zachowanie roweru na
wymagających ścieżkach, maratonach czy alpejskich trasach.
Wypełniony po brzegi najnowszymi rozwiązaniami, One-Twenty
jest dostępny z kołami 27,5” oraz 29”.

Trenujesz aby bić kolejne rekordy, od startu
do ostatniej prostej dajesz z siebie wszystko!
ROX 12 SPORT jest tak samo ambitny jak Ty!
Innowacyjna nawigacja z mapami. Wbudowane
WiFi. Różnorodne, łatwe w obsłudze funkcje
treningowe. Przenieś trening na nowy poziom!
Obudź w sobie gwiazdę ROX’a!

TREZADO Sp. z o.o.

TREZADO Sp. z o.o.

Stoisko nr

Stoisko nr

G-24

G-24

Aluminiowe narzędzie Trezado
do wykręcania wkładów
zaworów oraz dwie łyżki do
opon. Aluminiowe narzędzie do
wykręcania wkładów zaworów.
Wyposażone w końcówki pasujące do zaworów presta
i schreader. Zapakowane w dwie łyżki przystosowane
do montażu i demontażu opon bezdętkowych.Cena
44,90 PLN

Płyn uszczelniający Trezado Vanilla Supreme 500 ml
Bezamoniakalny płyn uszczelniający do opon rowerowych
o zapachu wanilii. Skutecznie zabezpiecza przed przebiciami. Umożliwia montaż opony bez dętki. Nowa ekologiczna
formuła zapewniająca wydłużony czas pozostawania
w postaci płynnej. Sygnalizuje wyciek lub rozszczelnienie
aromatem wanilii.
Pojemność 500ml. Cena 65,90 PLN

4CV MOBILE Sp. z o.o. Sp.k.

365SPORTU

Stoisko nr

Stoisko nr

G-31

Nowoczesny rower górski Kawasaki
MTB klasy Premium ze wspomaganiem
elektrycznym. Doskonały zarówno
do jazdy turystycznej jak i amatorskiego wyczynu. Elektryczny
napęd wspomagający, doskonałe
komponenty i świetny wygląd
zapewnia zadowolenie każdego
użytkownika.
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C-26

Bike Box II : sztywna i lekka walizka na
rower, renomowanego, niemieckiego
producenta. Doskonale zabezpieczy rower
w czasie podróży. Nadaje się to transportu
rowerów szosowych, czasowych oraz
małych MTB. Cena detaliczna 1349 zł.

DZIĘKUJEMY
ZA ZAUFANIE.

PRZYJEMNOŚĆ
DZIĘKI HYBRYDZIE
O V E R F L Y B I K E . P L

DEMA SENICA A.S.

ZIPP SKUTERY Sp. z o. o.

Stoisko nr

Stoisko nr

C-12

G-22

PROFESSiONAL BIKES

Built upon the popular K-Wing
ergonomics, the K-Wing AGX
full carbon handlebar is designed for Adventure, Gravel and Cyclocross. Mixing
aerodynamics and ergonomics, the unique shape of the K-Wing AGX handlebar
accommodates the natural position of your arms for more comfort and easier
breathing. As regards the aerodynamics, the wing-like shape of the bar top offer
the least resistant to fluid flow.

W odpowiedzi na trendy panujące na rynku, w sezonie 2019
w sklepach pojawi się nowy
model Monteria Junior/Fitness
(koło 24”oraz 26”) wyposażony
w hamulce tarczowe. Cały rower to
znana z lat ubiegłych sprawdzona
konstrukcja o niepowtarzalnym designie obok którego nikt
nie przejdzie obojętnie.

ELMARK

ELMARK

Stoisko nr

Stoisko nr

C-41

C-41

LEGEND
PRZEBÓJ ROKU - Hybrydowy rower
trekkingowy dla wymagających.
Piękna uniwersalna rama, amortyzowany widelec, centralny silnik 250W
płynnie dostosowuje wspomaganie
do potrzeb. Idealny rower do miasta
i na leśne drogi. Jeden z najtańszych rowerów hybrydowych z centralnym silnikiem. Najlepszy stosunek ceny do jakości.

NOWY SPORTSMAN
Zapowiedź Overfly na rok 2019.
Rower MTB o dużych kołach 27,5
cala. Charakterystyczna rama,
dłuższa niż w modelu z roku 2018.
Tylny silnik 250W- 48V, hydrauliczne
hamulce, nowoczesny ekran LCD.
Bateria 13Ah.48V – wyższe napięcie pozwala na większą
moc w trudnych warunkach. Zasięg do 100 km.

ELMARK

ELMARK

Stoisko nr

Stoisko nr

C-41

C-41

NOWA GRACE
Zapowiedź Overfly na rok 2019.
Damski rower miejski z centralnym silnikiem.
Najmniejsza rama na rynku plus koła 26 cali
sprawiają, że jest idealna dla osób z niższym
wzrostem. Miejska kierownica pozwala na komfortową jazdę z wyprostowaną sylwetką. Piękna
gama kolorystyczna. Bateria pod bagażnikiem nie rzuca się w oczy, nie koliduje z innym
wyposażeniem. Centralny silnik idealnie dopasowuje wspomaganie do potrzeb.

RAPID
Zapowiedź Overfly na rok 2019.
Pierwszy na rynku szosowy rower
hybrydowy z baterią umieszczoną
w ramie. Silnik 250W z czujnikiem
nacisku idealnie dostosowuje moc do
aktualnego przełożenia. Minimalistyczny design, maksymalna funkcjonalność, pięknie wykończony
beżowymi elementami wyposażenia.

ELMARK

ELMARK

Stoisko nr

Stoisko nr

C-41

ZING
Najtańszy na rynku hybrydowy
SKŁADAK. Koła 20 cali z przerzutką 7
biegową i baterią schowaną dyskretnie
w ramie. Ekstremalnie testowany
w warunkach miejskich i terenowych
przez znanego wszystkim rowerowym
pasjonatom youtubera Szajbajka (nz). Wielu użytkowników z zadowoli port USB
w ramie z którego z powodzeniem naładują np. smartfony.

18

KIELCE BIKE-EXPO #1/2018

C-41

GAJA
Zapowiedź Overfly na rok 2019.
Wygodny rower trekkingowy skierowany
do niższych użytkowników. Koła 26
cali. Bateria zintegrowana z uniwersalną ramą, amortyzowany przedni
widelec. Rower idealnie nadaje się do
jazdy po mieście jak i drogach szutrowych. Ciekawa kolorystyka, innowacyjny
design sprawia, że jest to rower dla najbardziej wymagających podróżników.

LARIX
Stoisko nr

LARIX

E-12

Stoisko nr

E-12

Odświeżona wersja najpopularniejszego
bidonu. Nowy Podium Chill jest bardziej
poręczny i dopasowany do koszyków.
Nowa konstrukcja pozwala na całkowite
zdemontowanie ustnika w celu dokładnego
wymycia. Posiada podwójne, izolowane
ściany wolne od szkodliwego BPA&BPS&BPF. Dostępny w wersji 710ml oraz
620ml.

VO2–S 100 BOA M – nowość w grupie
rolek K2 X-Training. VO2-S technologia
jednostronnej płozy przenosi te rolki na
nowy poziom. Wentylowany but, system
wiązania BOA i jednostronna płoza , takie
zestawienie daje nam lekkość , stabilność
, wyśmienite wsparcie stopy , nie będzie
przesadą stwierdzenie że są to idealne rolki
do croos trainingu , jazdy fitness i więcej.

LARIX

LARIX

Stoisko nr

E-12

Stoisko nr

E-12

Koszulka tech. męska Odlo Stand-up collar s/s
full zip FUJIN CERAMICOOL
Produkt dla osób, których oczekiwania co

Street Surfing Stunt Scooter Bandit – podnieś
swoje umiejętności na wyższy poziom. Nowa

do funkcjonalności odzieży rowerowej są na
wyższym poziomie. Intrygujący design, elementy
odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo,
szybkoschnący materiał to jedne z wielu cech
tego produktu. Technologia Ceramicool pomaga
obniżyć temperaturę skóry o 1°C.

generacja stuntowych hulajnog od Street
Surfing. Bandit – deck zbudowany z 6061
aluminium, szeroka kierownica , nowe rączki
i system kompresji uderzeń , to wszystko sprawi
że twoje triki w skateparku robisz z pełną mocą
i masz szanse być zapamiętany.

LARIX

LARIX

Stoisko nr

E-12

Stoisko nr

E-12

Uvex Sportstyle 803 colorvision variomatic
Pionierskie połączenie najbardziej zaawansowanych rozwiązań stosowanych
w okularach sportowych: poprawiający kontrast Colorvision i technologia
Variomatic, automatycznie dostosowująca zaciemnienie szkieł do intensywności
światła. To gwarancja najlepszej widoczności podczas jazdy w każdych warunkach.

VIKING FLYNN
Flynn top i jej damski odpowiednik Emma
top należą do LEVEL 2 marki Viking. Są to
bezszwowe, elastyczne produkty, idealnie
dopasowujące się do kształtu ciała. Zastosowanie w strefach wzmożonej potliwości
struktury siatkowej, zwiększa odprowadzanie
wilgoci. Nie elektryzuje się i jest antyalergiczna.

FRUGAL elektryczne pojazdy

BRUBECK GLOBAL TRADING Sp. z o.o.

Stoisko nr

C-56

Idealny dla firm ochroniarskich, służb
i wszędzie tam, gdzie potrzebny jest
wyjątkowo stabilny, niezawodny elektryczny
pojazd. Posiada klasę wodoszczelności
IPX6 i dostosowany został do jazdy terenowej, dzięki zastosowaniu wzmocnionej,
aluminiowej konstrukcji i solidnych opon
z wysokim bieżnikiem.
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e-pojazdy

Stoisko nr

F-9

Koszulka rowerowa unisex z krótkim rękawem i suwakiem (1/3 długości). Wykonana
w technologii bezszwowej, z dwuwarstwowej, oddychającej dzianiny. Specjalne
strefy z cienkiej dzianiny o strukturze siatki
w miejscach o wzmożonej potliwości
wspomagają odprowadzanie wilgoci na
zewnątrz.

Foto: Archiwum Targi Kielce

FASTERBIKE Sp. z o.o.

HAWKY

Stoisko nr

Stoisko nr

G-3

D-14

Zajmujemy się profesjonalnie produkcją e-bajków. W procesie produkcji
wykorzystujemy najlepsze rozwiązania
techniczne oraz kompatybilne ze sobą
części zapewniające bezpieczeństwo i parametry, takie jak: MOC,
PRĘDKOŚĆ, ZASIĘG, OSZCZĘDNOŚĆ,
SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA
WWW.FASTERBIKE.COM

Kolekcja odzieży rowerowej dla całych rodzin na sezon 2019
dostępna na naszym stoisku. Zaprezentujemy koszulki, spodenki i spódnice rowerowe, rękawiczki, a także
skarpety kolarskie. Zapraszamy do
zapoznania się z naszą kolekcją dla
mężczyzn, kobiet oraz szeroką ofertą
stroi rowerowych dla dzieci.

HERRMANS (agent i dystrybutor w Polsce:
POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa)

SAVENO – polska marka rowerowa
POLBIKE Juliusz Kabath

Stoisko nr

Stoisko nr

E-14

Chwyt Herrmans Luna Lock
(nowość) Żłobiona powierzchnia
DD40 LUNA LOCK
i głębsze nacięcia dają komfort
jazdy i zmniejszają nacisk w opuszkach palców. Chwyt składa się
z twardszego rdzenia wewnętrznego
i miękkiej warstwy zewnętrznej.
Bezpieczne mocowanie do kierownicy za pomocą zamka pierścieniowego.
Na końcach chwytu może być logo klienta.

PRODUCT SHEET DD40 LUNA LOCK

Herrmans new chic and sporty grip hosts some clever features.
The gradually grooved surface and deeper cuts in the fore finger area
makes the rider feel the comfort and pressure release on the finger tips.

FEATURES
Material:

Dual layer. The grip has a harder inner core (PPGF) but softer outer layer (TPE20ShA) for
maximum comfort. The grips are phthalate free, latex free as well as natural rubber free.

Lock ring:

Securely fastened to the handlebar with a lock ring makes the ride safer.

Personilized logo:

Optional customized logo on the outer end

Lengths:

90mm or 130mm, same grip for left and right side

Grip color:

White/black standard, other combinations on request

Dimension:

Fits standard ø 22.2mm handlebar

Different lock rings available:

Not all products are available in all markets. During continuous improvement specifications and
design are changing. All values are nominal values. Illustrations do not necessarily show the
design of every version and some features are version specific.
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SAVENO Seville Lady Steps
Najnowszy e-bike Saveno Sevilla.
Skuteczny centralny silnik Shimano
Steps, który bezszelestnie umożliwia
jazdę bez zbędnego wysiłku. Zgrabna,
wytrzymała i przede wszystkim komfortowa rama zapewni wygodną jazdę.
Osprzęt Shimano, który sprawdzi się
przez wiele sezonów, a wszystko to w rewelacyjnej cenie.

Międzynarodowe Targi Rowerowe
27-29.09.2018
Lwów, Ukraina

Jedyne kontraktacyjne targi
branży rowerowej
na Ukrainie

PIVDENNIJ-EXPO
ul. Schyretska 36
Lwów, Ukraina
Organizatorzy

COOOLsport Handels GmbH

COOOLsport Handels GmbH

Stoisko nr

Stoisko nr

D-67

D-67

Wysokiej jakości pedał AM Trap Clipless
Pedal z korpusem z solidnego obrabianego
CNC aluminium 6061 . Gwarantowana
najwyższa stabilność nawet na najbardziej
nieprzystępnych trasach dzięki połączeniu
platformy w systemie SPD jednej strony
i platformy z 8 kolcami z drugiej. Z osią
chromo-molibdenową pedał waży 164
gramy. Z tytanową zaledwie 136 gramów.

KCNC oferuje ponad 300 różnych wersji
wózków. Pulley Narrow Wide, Pulley
Narrow Wide Long Teeth & Pulley Original Teeth to najnowsze wersje wózków.
Wykonane z anodyzowanego aluminium
7075, są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach.

COOOLsport Handels GmbH

COOOLsport Handels GmbH

Stoisko nr

Stoisko nr

D-67

D-67

«Quick and Easy» - KQR07. Dzięki
zastosowaniu osi „through axle”
KQR07 można zaoszczędzić sporo
na wadze w porównaniu do innych
produktów. KQR07 to oś z regulowaną dźwignią. W zestawie również
osie Through axle KQR08 (AL6061)
i KQR09 (AL7075), zaprojektowane
do szybkiego montażu.

Sztyca Ti Pro Lite wyposażona jest
w tytanowe śrub Scandium 7451.
Jest jedeną z najlżejszych na rynku.
A mimo to jest solidna i niezawodna.
Ti Pro Lite to idealny wybór do rowerów
szosowych jak i do MTB XC. Dostępna
w wielu różnych anodowanych barwach,
długościach i średnicach !

COOOLsport Handels GmbH

COOOLsport Handels GmbH

Stoisko nr

Stoisko nr

D-67

D-67

NOW8 wysokiej jakości produkt karbonowy. Sztyca AERA-Ti jest lekka i zapewnia
najwyższy stosunek ceny do jakości.
Łatwy montaż za pomocą śrub tytanowych
(offset 0). Dostępna w wielu różnych długościach i średnicach ! Dostępny również
pasujący mostek i kierownica AERA.

NOW8 prezentuje w tym roku Centerlock - prawdopodobnie najlżejszą tarczę
hamulcową na świecie! Centerlight dostępna jest w dwóch różnych wersjach.
Centerlight 160 waży tylko 89 gramów,
a Centerlight 180 tylko 118 gramów.

COOOLsport Handels GmbH

COOOLsport Handels GmbH

Stoisko nr

Stoisko nr

D-67

NOW8 Facile - 12-rzędowa kaseta do wolnobiegu Shimano. Facile 12 wykonana ze
stali i aluminium, obwód 11-48. Jedynie
298 gr sprawia, że jest jedną z najlepszych
w swojej klasie. Współpracuje z tylną
11-biegową przerzutką Shimano M8000
SGS i zwykłymi wolnobiegami MTB.
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M36 i M36-Ref nie tylko zachwycają wyjątkową jakością, ale także
przyciągają wzrok po zamontowaniu na
każdym rowerze. Oba 6-kolcowe pedały
mają chromowo molibdenową oś.
M36-Ref jest dodatkowo wyposażony
w odblaski.

ANGRE

APG CO. Sp.j.

Stoisko nr

Stoisko nr

G-17

G-14

Fotelik BOBIKE GO 2018 bezpieczny i wygodny ! Dla dzieci od 9 kg do 22 kg i max
wadze 22 kg. Podwójne ścianki, wysokie
oparcie z zagłówkiem, regulowane podnóżki, miękkie siedzisko, osłony na szprychy,
3-punktowe pasy. Montaż do bagażnika lub
do ramy roweru. Dostępny w 5 pastelowych kolorach. Cena 299,00 zł.

METEOR STORM PRO firmy Moon jest
innowacyjnym rozwiązaniem latarki rowerowej łączącej w sobie dużą moc świecenia(2 LED CREE XM-L2- 1700 lumenów)
z małym rozmiarem. Akumulatorki 2x3350
mAh pozwalają korzystać z niej do 25 godzin przy świeceniu stałym i do 150- przy
migającym. Waga- tylko 215 gram.

ASPERIA GROUP Sp. z o.o.

ASSOS EUROPE GmbH & Co.KG

Stoisko nr

Stoisko nr

G-35

D-2

Sportowa koszulka kolarska FORCE FAME
idealnie dopasowująca się do ciała (slim).
Wykonana z oddychającego, szybkoschnącego i wentylującego materiału, dzięki
czemu skóra oddycha a ciało pozostaje
suche. W dolnej części znajduje się antypoślizgowy pasek silikonowy oraz boczny
panel wykonany z przewiewnej siateczki.

Nasza Equipe RS Rain Jacket to
ultra lekka (170gr!) i niezwykle
kompaktowa kurtka przeciwdeszczowa. Zapewnia ochronę w wietrzne
i deszczowe dni, a elastyczna membrana, dopasowany krój i bardzo duży
reflektor na plecach to tylko kilka z jej
atrybutów. Powstała przy współpracy
z zawodnikami teamu BMC.

PRO-BIKE Sp.j.

PM INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Sp.k.

Stoisko nr

Stoisko nr

G-23

D-79

Oświetlenie rowerowe RAVEMAN znakomicie
oświetla drogę jednocześnie nie oślepiając
jadących z przeciwka. Duża moc, niska waga,
ładowanie USB, długi czas świecenia i sterowanie pilotem to najważniejsze atrybuty dla
rowerzysty w terenie i na drogach publicznych.
Nowy model PR1600 o mocy 1600 lm z bezprzewodowym pilotem, wyświetlaczem czasu
świecenia może służyć także jako powerbank.

Firma PM Investment – właściciel marki Milly
Mally, stale poszerza ofertę o nowości. Oferta
obejmuje hulajnogi oraz rowerki biegowe –
zarówno stalowe, drewniane jak i aluminiowe,
wśród nich znajdują się najniższe na rynku
rowerki JAKE – wysokość siedziska wynosi 23 27 cm. www.millymally.pl

BIKEPACKERS

RUNTO BIKE Sp. z o.o.

Stoisko nr

Stoisko nr

D-9

Wszechstronny Beyond 1 to
flagowy model niemieckiej marki
Bombtrack. Stalowa rama i widelec
zapewniają wytrzymałość podczas
najbardziej wymagających wypraw.
Poszerzana kierownica typu
baranek zwiększa komfort podczas
dłuższych wycieczek.
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Uniwersalność pedałów zatrzaskowych
Zeray Commuter Road jest niesamowita!
Jedna strona to platforma do użytku ze
zwykłymi butami, druga będzie niezastąpiona, kiedy jedziesz na trening - po
prostu je odwróć i wepnij but! Zatrzaski
kompatybilne z Shimano z 98A lub
Shimano 51 (w komplecie). Alu/Cr-mo
9/16, 98x63 mm, 322 g/para.

BAKOSPORT Sp. z o.o.

BANANA-BIKES s.c.

Stoisko nr

Stoisko nr

C-32

D-86

Deuter Translpine Pro 28 & 26 SL na rok 2019
to nowy design ale i nowe rozwiązania techniczne. Nowy system nośny z trzema kanałami
wentylacyjnymi zapewnia znakomita stabilność
i wentylację. Wyłożone od zewnątrz specjalnym
tworzywem szelki umożliwiają noszenie roweru
na plecach, a sprytne przegródki sprawiają, że
w plecaku będzie panował porządek.

Marka 7idp na rok 2019 przygotowała do
swoich ochraniaczy nową wersję wkładki
SAS-TEC. W odróżnieniu od dotychczasowej wkładki energochłonnej nowa pianka
została naniesiona na cienką warstwę
materiału w formie gęsto rozmieszczonych
klocków, zapewniając tym samym doskonałe dopasowanie i ochronę.

BBF BIKE GmbH

BIKELAND Sp. z o.o. Sp.k.

Stoisko nr

Stoisko nr

F-14

F-26

Wyjątkowe kaski dla dzieci w wesołych
i modnych wzorach. Technologia In-Mold, doskonała wentylacja, miękkie
paski i wyściółka, regulacja dopasowania
i zintegrowana lampka LED. Do kasków
w identycznym design oferujemy zapięcia
rowerowe, dzwonki oraz rękawiczki www.
bbf-bike.de i www.crazy-safety.com

Wendy - niezwykły rower miejski w odcieniu głębokiego, ciemnego fioletu, który został
okrzyknięty kolorem 2018. Jak przystało na prawdziwie królewski kolor, będzie panował
zdecydowanie dłużej! Wendy jest tak uniwersalna, że sprawdzi się na każdą porę roku!

MESSINGSCHLAGER GmbH & Co. KG

MESSINGSCHLAGER GmbH & Co. KG

Stoisko nr

Stoisko nr

C-7

C-7

Dzięki nowo opracowanej dętce z dwoma zakończeniami
Kenda Tube Snake możliwy jest szybki i łatwy montaż bez
zdejmowania koła.Ta bardzo sprytna nowość jest idealnym
rozwiązaniem dla rowerów elektrycznych i kół z przekładnią
w piaście i zębatkami. Ze względu na grubość ścianki - 1,10
mm, innowacyjny produkt formy Kenda jest wyjątkowo trwały
i odporny na przebicia.Wreszcie rozwiązanie dla rzeszy użytkowników rowerów elektrycznych z przekładnią w piaście.

Platforma pedałów systemowych o nazwie
«Transformer A» firmy M-Wave przekształca
w kilka sekund pedały zatrzaskowe w pedały
platformowe. Pasuje do Shimano SPD i Look
Keo. Każda z 12 wymiennymi aluminiowymi
kolcami. Bardzo szeroki i wyjątkowo płaski
profil o wymiarach 85 x 90 mm. Bardzo lekkie,
- tylko 38g każda.

MESSINGSCHLAGER GmbH & Co. KG

MESSINGSCHLAGER GmbH & Co. KG

Stoisko nr

Stoisko nr

C-7

Dzięki równoległobocznej konstrukcji sztyca
M-WAVE Fourspring Vario reaguje w sposób
bardzo czuły. Można regulować pod konkretny
ciężar za pomocą wymiennej sprężyny. Napięcie
wstępne regulowane. Szybka zmiana siodełka za
pomocą jednej śruby. Jest to jednoczęściowy
sztyca ze skalą przy regulacji wysokości, ma
średnicę 27,2 mm.
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Seria Bikepacking od M-Wave, wiodącej marki
Messingschlager oferuje bardzo dużo w dobrej cenie. Nowa seria sakiew rowerowych
składa się z czterech toreb: sakwy podsiodełkowej «BP Saddle», torby ne kierownicę «BP
Front», górną rure ramy «BP Top» i trójkątnej
torby «BP Triangle». Odporna na rozdarcia
tkanina Ripstop zapewnia odpowiednią wytrzymałość i żywotność. Wszystkie cztery torby
są w 100% wodoodporne, niezwykle trwałe i bardzo łatwe do czyszczenia.

Foto: Archiwum Targi Kielce

HARFA-HARRYSON

WHYTE BIKES POLSKA

Stoisko nr

Stoisko nr

E-8

Napęd NX Eagle to najnowsza grupa z ekosystemu Eagle 1x,który łączy technologie z napędami XX1,X01 i GX,dzięki czemu jest w 100% kompatybilny z ekosystemem Eagle. NX Eagle poprzez swoją stosunkowo niską cenę,pozwoli sięgnąć po
technologię Eagle, większej liczbie zawodników niż kiedykolwiek wcześniej.

G-11

Whyte S-120C Works należy do nowej linii rowerów XC/Trail, w których
bazę stanowi nowoczesna carbonowa
rama z zawieszeniem 120 mm,
wyposażona w koła 29”. Nowoczesna
geometria, napęd 1x12 Shimano
XTR i przedni amortyzator Fox Float
Factory SC 34. To wszystko sprawia, że Whyte S-120 to niezwykle wszechstronny rower,
który sprawdzi się na maratonie, wyścigu etapowym, XCO czy na lokalnych singletrack.

MAJDLLER Jan Majchrowski

MAJDLLER Jan Majchrowski

Stoisko nr

Stoisko nr

D-16

Concess - dynamicznie rozwijający się producent opon i dętek
rowerowych. Priorytetem firmy
Concess to innowacja, wysoka jakość
i bogaty asortyment w konkurencyjnej
cenie. Wyłącznym dystrybutorem
marki Concess.pl jest firma Majdller.
CONCESS.pl
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E-Vita - to kolejny model roweru miejskiego firmy Majdller ze
wspomaganiem elektrycznym. Model
E-Vita Nexus 7 został wyposażony w
silnik marki Bafang o mocy 250W,
oraz baterię Samsung o mocy 13Ah.
Pełna oferta rowerów E-bike na
stronie Majdller.pl

ALJOT Sp.J.

ARKUS&ROMET GROUP Sp. z o.o.

Stoisko nr

Stoisko nr

E-2

F-2

Lampa Crater został wprowadzony do oferty
wszechstronnego oświetlenia Prox ze względu na
wysoką moc, przy zachowaniu długiego czasu
świecenia. Wymiennemu akumulator sprawia, że
całonocna wycieczka na rowerze nie jest już problemem. Dzięki innowacyjnej soczewce Dual Distans mogliśmy
pogodzić daleki zasięg z szerokim strumieniem światła. Ładowana przez USB, wodoszczelna, wskaźnik naładowania akumulatora,
mała waga, 4 tryby pracy - nie idziemy na kompromisy.

ERE 501 to rower all mountain wykorzystujący zawieszenie SWIFT LINK o skoku
140 mm. Doładowanie
zapewnia SHIMANO STEPS
E8000. Główne komponenty
to napęd i hamulce z grupy
DEORE z tarczą przednią 200mm, sztyca typu dropper o skoku 150mm,
szeroki wygodny kokpit KORE oraz opony o szerokości 2.8 cala

SAT TS. Sp. z o.o.

SELLE MONTE GRAPPA SRL

Stoisko nr

Stoisko nr

D-8

C-17

Nowe, komfortowe i bezpieczne okulary Defender
pomogą Ci wspiąć się na wyżyny Twych sportowych możliwości. Wykonane z innowacyjnego
grafenu, posiadające niezniszczalne, fotochromatyczne soczewki. Już teraz sprawdź ich stylowy
design i fenomenalne właściwości optyczne,
z których słynie marka Rudy Project. Jeśli, podobnie jak my, jesteś miłośnikiem kolarstwa, dołącz
do naszego stoiska!

elektrycznych, z wyściółką z pianki z efektem pamięci
- stworzone aby zagwarantować rowerzyście większy
komfort. Model ten wyróżnia zaawansowana technologia,
zintegrowany uchwyt w podporze siodełka ułatwia transport ręczny roweru bez
wpływu na przestrzeń akumulatora. 100% wykonane ręcznie we Włoszech.
Odwiedź nas Hala C - Stoisko 17, www.sellemontegrappa.com

SIMPLA s.c.

SPORT TEAM Sp. z o.o.

Stoisko nr

Stoisko nr

SELLE MONTE GRAPPA prezentuje nową linię siodeł do
rowerów elektrycznych.
Model 6150 - SOLAR - siodło specfikowane do rowerów

E-6

E-19

Nowe błotniki Simpla ADHD powstały z pasji do wyzwań. Dla każdego Ridera
z nieokiełznaną energią, lubiącego wyzwania i żądnego przygód. Dynamiczna,
ekstremalna jazda? Błoto, piach, strome górki? Easy! ADHD jest niezniszczalny,
ultra wytrzymały i gotowy, aby razem z Tobą podbijać rowerowe szlaki!

Koszulka Active Extreme 2.0 to propozycja dla
kolarzy, którym nie straszne żadne warunki pogodowe. Wykonana z dwuwarstwowego materiału
wykorzystującego technologię CoolMax Air zapewniającego doskonały transport wilgoci i oddychalność. Panel z Gore Windstopper zapewnia
wyśmienitą ochronę przed wiatrem.

STIMIUM

BH BIKES

Stoisko nr

D-17

SPORT

NUTRI·PROTECTION

Profesjonalna seria suplementów diety dla sportowców. Produkty przeznaczone
są przede wszystkim do szybszej regeneracji. Do stosowania przed, w trakcie i po
treningu/zawodach. Spełniają wymogi normy antydopingowej.
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Stoisko nr

C-45

BH jest od ponad 100 lat synonimem
sportowego stylu, a na ich rowerach
jeździły takie legendy jak Álvaro Pino.
Firma produkowała broń, ale dokonała
radykalnego zwrotu po I wojnie światowej nastawiając się na stworzenie
szybkiego, wygodnego i ekonomicznego środka transportu dla mieszkańców
Eibaru. Powstały wtedy niezawodne rowery miejskie. Firma BH osiągnęła szereg
sportowych sukcesów i od lat przyczynia się do innowacji w świecie rowerów.

www.bhbikes.com

S T A T Y S T Y K I

KIELCE BIKE – EXPO –
Z GÓRKI I BEZ HAMULCÓW!
Pracujesz w branży
rowerowej? Nie może
zabraknąć Cię na targach
BIKE – EXPO!
Już 13-15 września branża
jednośladów skupia się
w Targach Kielce, aby
promować nowości
i innowacyjne rozwiązania.

L

iczby mówią same za siebie - targi
Kielce BIKE-EXPO to jedna z najpopularniejszych i największych imprez
rowerowych z Polsce. Podczas trzech
dni targowych przedstawiciele ponad 250
firm prezentują swoje produkty – od rowerów, akcesoriów, odzieży przez sprzęty
niezbędne w warsztatach rowerowych aż
po branżowe nowości przedstawiane po
raz pierwszy w Polsce. – Kielce BIKE EXPO
to największe targi kontraktacyjne w Europie środkowo-wschodniej – podkreśla
Joanna Marcjan, która sprawuje pieczę
nad wydarzeniem – Wciąż się rozwijamy, a z roku na rok przybywa nie tylko
firm, ale także zwiedzających – dodaje
Za-ca Dyrektora Wydziału Targów. Warto pamiętać, że osoby które odwiedzają
Targi Kielce to nie przypadkowi goście.
To w głównej mierze właściciele sklepów
z jednośladami, pracownicy serwisów,
a także przedstawiciele stowarzyszeń
i organizacji rowerowych. Ostatni dzień
tradycyjne przeznaczony jest dla klienta
ostatecznego - to dzień pełen atrakcji, pokazów i spotkań z ciekawymi ludźmi.
Ubiegłoroczne targi Kielce BIKE-EXPO odwiedziło 9 tysięcy osób, którzy podziwiali
sprzęt z ponad 15 krajów, w tym z Austrii,
Bułgarii, Czech czy Holandii. Tegoroczna
edycja szykuje się jeszcze lepiej – To, w jaki
sposób rozwijają się targi można porównać do jazdy z górki i to bez hamulców!
– kwituje Joanna Marcjan. n
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Foto: Archiwum Targi Kielce

BIKE-EXPO 2017 - FAKTY I LICZBY:

14

250

tyle krajów reprezentowali
wystawcy

firm

600

9000

marek

zwiedzających
z 30 krajów

Foto: Archiwum Targi Kielce
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Foto: Archiwum Targi Kielce

N A G R O D Y

BIKE AWARDS –

NAGRODA Z POLOTEM
Nagrody Bike AWARDS to już tradycja targów Kielce BIKE-EXPO. Co roku podczas
największej wystawy branży rowerowej w Polsce o tytuł rywalizują najbardziej
znane krajowe i zagraniczne marki. Kto w tym roku zasłuży na wyróżnienie?

T

argi to nie tylko okazja do nawiązania biznesowych relacji czy podpisania kontraktów. Produkty, które
prezentują wystawcy walczą o nagrody i wyróżnienia. Nagroda BIKE AWARDS
to statuetka, którą przyznaje Jury złożone
z branżowych specjalistów. Dzięki ich wiedzy oraz zaangażowaniu wyróżnienie przyznawane podczas tragów Kielce BIKE-EXPO
staje się pożądane przez wiele marek.
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O wyróżnienie BIKE AWARDS firmy rywalizują w ośmiu kategoriach.
• Innowacje techniczne, w których nacisk postawiony na nowoczesne rozwiązania, odpowiadające na potrzeby rowerzystów;
• Design – to wyróżnienie dla oryginalnych produktów, wyróżniających się
wyglądem oraz ciekawym projektem;
• Design Polski, skierowany jest do polskich twórców, którzy zaskoczyli wyróżniającym się podejściem do wyglądu rowerów oraz akcesoriów rowerowych;
• Produkt Polski – to znów ukłon w stronę rodzimych producentów, spośród
których komisja wybiera najbardziej innowacyjne pomysły i rozwiązania;

•

•

•

Bezpieczeństwo, jedna z najważniejszych kategorii
nagród BIKE AWARDS, odnosi się bowiem do każdego użytkownika rowerów. Rywalizują więc wszelkie
produkty, dzięki którym podczas rowerowych przejażdżek możemy czuć się bezpiecznie;
Zabezpieczenie przed kradzieżą – nagroda, którą
wyróżnieni zostaną producenci rozwiązań, które
chronią sprzęt rowerowy przed złodziejami;
Produkty dla kobiet oraz produkty dla dzieci to
dwie ostatnie kategorie, które zasługują na szczególną uwagę. Rynek rowerowy wciąż ewoluuje,
a produkty są coraz bardziej zindywidualizowane,
także pod kątem potrzeb kobiet i dzieci.

Nagroda BIKE AWARDS nie jest zwykłą statuetką – jej
projekt został wybrany w specjalnie zorganizowanym
konkursie, a jej wygląd jest bardzo oryginalny. Połączenie dwóch symboli: koła rowerowego oraz skrzydła
rzymskiego boga handlu Merkurego mają metaforyczne znaczenie. Statuetka ma być dobrą monetą dla
wszystkich firm branży rowerowej. Właśnie dlatego producenci chwalą się nią w swojej komunikacji
z klientami i innymi podmiotami z branży, ale także
spoza niej. Kto w tym roku zachwyci Jury konkursowe?
Przekonajcie się podczas targów Kielce BIKE-EXPO. n

Nagroda BIKE AWARDS wykonana jest techniką druku 3D, a jej elementy składane są ręcznie.
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TRI BIKE – EXPO

Idąc za ciosem w tym roku Targom BIKE-EXPO towarzyszyć będzie druga edycja konferencji, która odbędzie się w sobotę 15.09.
Podejmowane tematy zapowiadają się równie ciekawie. Można
będzie dowiedzieć się o historii Ironman oraz czym w praktyce
różnią się zawody tego cyklu od coraz bardziej popularnej serii
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XTERRA, o której opowie organizator XTERRA Poland Wojciech
Mazurkiewicz. Natalia Grzebisz – doktorantka zajmująca się
neuroendokrynologią u kolarzy, wykładowcą dietetyki w SGTiR
w Warszawie - opowie o monitorowaniu organizmu, by służył jak
najlepiej na wysokich obrotach. Na koniec redaktorzy Magazynu
Triathlon doradzą jak dobrać rower pod kątem różnego typu wyścigów. Serdecznie zapraszamy. n

Foto: Paweł Kisielewski/bikeBoard

W

zeszłym roku po raz pierwszy podczas targów
BIKE-EXPO odbyła się konferencja poświęcona
tematyce triathlonowej. Zaproszeni zostali czołowi zawodnicy tej dyscypliny oraz eksperci z dziedziny bikefittingu oraz sprzętu kolarskiego. Gościem specjalnym
był aktor Kuba Wesołowski, który opowiadał o swoich początkach i doświadczeniach triathlonowych. Jako pierwszy na scenie pojawił się Marcin Konieczny, jeden z najlepszych polskich
amatorów, który tydzień później podczas Mistrzostwa Świata
Ironman na Hawajach wywalczył tytuł mistrza świata w swojej
kategorii wiekowej. Marcin opowiadał o tym jak połączyć pracę zawodową z treningiem na wysokim poziomie. Następnie do
dyskusji dołączył Kacper Adam, czołowy zawodnik PRO, mistrz
i wicemistrz Polski na dystansie 1/2 IM. Rozmawiali o różnicach
pomiędzy dystansem olimpijskim a Ironmanem. Po krótkiej
przerwie przyszedł czas na fitting. Temat zgłębił doświadczony
fitter Krystyn Lipiarski ze studia Mam Świetną Pozycję. Konferencję kończyła część techniczna, w której redaktorzy Magazynu Triathlon prezentowali wyniki badań w jaki sposób poszczególne komponenty wpływają na prędkość i czas pokonania
odcinka rowerowego.

Foto: Archiwum Targi Kielce

KONFERENCJA TRIATHLONOWA PODCZAS
TARGÓW ROWEROWYCH KIELCE 2018

Drugi ośrodek targowy
w Europie Środkowo-Wschodniej

www.targikielce.pl

Foto: Archiwum Targi Kielce

O Ś R O D E K

DLA POPRAWY
KOMFORTU GOŚCI

NOWE INWESTYCJE W TARGACH KIELCE
Łącznik ułatwiający komunikację pomiędzy
Centrum Kongresowym a halą F czy zadaszenie
parkingu VIP – to tylko część planów, jakie
w niedługim czasie będzie realizował kielecki
ośrodek wystawienniczy. Targi Kielce szykują
się do kolejnych zmian.
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I

nwestycje planowane są już od dłuższego czasu. Jak tłumaczy Prezes Zarządu
dr Andrzej Mochoń, Targi Kielce muszą
rozwijać się, aby podejmować nowe wyzwania – Już dziś podczas części imprez
brakuje nam miejsca. Wystawy takich
targów jak MSPO, Agrotech czy Kids’ Time
wymagają od nas większej powierzchni,
musimy więc sprostać tym oczekiwaniom – dodaje Prezes Targów Kielce.

Dlatego właśnie podjęto decyzję o budowie ósmej hali (H), dzięki której zadaszona powierzchnia kieleckiego ośrodka
powiększy się o 11 500 m2. Dodatkowo
w planach jest także przebudowa istniejącej hali G, a w dalszej perspektywie także najstarszych hal A, B, C oraz
D. Takie rozwiązania pozwolą zwiększyć
metraż, przy jednoczesnym zachowaniu
powierzchni zewnętrznej. – Dla nas bar-

dzo ważna jest możliwość pokazania
produktów, nie chcemy więc rezygnować z obszaru pokazowego – tłumaczy
prezes Andrzej Mochoń.
Wśród inwestycji znajdzie się również
zabudowa parkingu VIP. Miejsca, które
przeznaczone są dla oficjeli, przedstawicieli rządu oraz innych, ważnych person
odwiedzających Targi Kielce, do tej pory
nie były zadaszone. – To nie jedyne zmia-

ny, które mają przyczynić się do podniesienia standardów – dodaje Prezes Targów Kielce. Planowana jest także budowa
łącznika między halą F a Centrum Kongresowym. Dzięki temu zwiedzający będą
mogli poruszać się w sposób komfortowy między wszystkimi budynkami bez
względu na warunki pogodowe. Korytarz
będzie mógł służyć także jako przestrzeń
dla wystawców. n
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365sportu, Poznań, Polska/Poland

C-26

CORRATEC (wyłączny importer na Polskę: POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa), Warszawa, Polska

4CV MOBILE Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa, Polska

G-31

COSSACK Sp. z o.o., Nowogród Bobrzański, Polska

7 ANNA Sp. z o.o. Sp.k., Gdańsk, Polska

D-95

CULBAGS, Borowianka, Polska

ABUS POLSKA Sp. z o.o., Święcice, Polska

C-31

CUSTOM MIKE, Wrocław, Polska

C-25

ACCS Sp. z o.o., Blizne Łaszczyńskiego, Polska

D-27

CYCLE LUCHA CO., LTD., Nan Tou City, Tajwan

D-57

ADVANCED SPORTS GmbH / FUJI Bikes, Mutlangen, Niemcy

E-27

CYCLEWASH POLSKA, Niedrzwica Duża, Polska

D-26

Aktywniacy - okulary p-słoneczne, Wrocław, Polska

C-29

DAINESE SPA, Molvena, Włochy

C-61

ALBEDO100, Pruszcz Gdański, Polska

D-53

DDK GROUP CO., LTD. TAIWAN BRANCH, Taichung City, Tajwan

D-56

E-2

DEA Pubblicità Srl, Rzym, Włochy

D-82

ALMOT Sp.k., Złotniki Kujawskie, Polska

F-16

DEESHA INDUSTRIES, Sialkot, Pakistan

D-84

ALPIN BIKE, Głubczyce, Polska

E-43

DELTA SPORT, Sochaczew, Polska

F-25

AM OPTICAL LTD SP. Z O.O., Warszawa, Polska

C-47

DEMA SENICA A.S., Senica, Słowacja

C-12

ALJOT Sp.J., Solec Kujawski, Polska,

AMIGO-BIKE, Mikołów, Polska

F-6

E-15
G-1
D-18

Diamondback (dystrybutor na Polskę: POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa), Warszawa, Polska

E-31

AMP SOURCE Sp. z o.o. Sp.k., Częstochowa, Polska

E-24

DRAGON & EAGLE Sp. z o.o., Warszawa, Polska

C-37

ANGRE, Poznań, Polska

G-17

DRI-FIT, Sialkot, Pakistan

D-83

APG CO. Sp.j., Białystok, Polska

G-14

DT4YOU / DT SWISS, Oborniki, Polska

C-59

ARKUS & ROMET GROUP Sp. z o.o., Dębica, Polska

F-2

ECOBIKE Sp. z o.o., Wrocław, Polska

G-15

ART&BIKES, Toruń, Polska

F-1

ELMARK, Raszyn, Polska

C-41

D-1

ARTPOL PPH, Częstochowa, Polska

Embassy Bikes, Polska

F-26

ASPERIA GROUP Sp. z o.o., Gliwice, Polska

G-35

ENDURA LTD, Livingston, Wielka Brytania

G-32

ASSOS EUROPE GmbH & Co.KG, Darmstadt, Niemcy

D-2

EURO BIKE PRODUCTS, Poznań, Polska

G-33

AXER SPORT POLSKA, Kraków, Polska

F-23

EXPAND, Malbork, Polska

C-28

BAKOSPORT Sp. z o.o., Warszawa, Polska

C-32

EXTREME BIKE, Katowice, Polska

E-11

BANANA-BIKES s.c., Częstochowa, Polska

D-86

FASTERBIKE Sp. z o.o., Zielona Góra, Polska

G-3

BBF BIKE GmbH , Dahlwitz-Hoppegarten, Niemcy

F-14

FRUGAL elektryczne pojazdy, Wrocław, Polska

BEMATRIX SRL A SOCIO UNICO, Desenzano, Włochy

D-35

Fundacja Pro Bike & Dance, Luboń k. Poznania, Polska

D-19

BEV INTERNATIONAL CORP., Taichung City, Tajwan

D-63

FX SPORT Sp. z o.o., Jelenia Góra, Polska

D-42

BH BIKES, Vitoria, Hiszpania

C-45

GEOBIKE Sp. z o.o., Szczecin, Polska

D-75

BIBAL DISTRIBUTION, Tarnowskie Góry, Polska

D-74

GREGORIO FH, Ustroń, Polska

C-51

BICISPORT, Rzym, Włochy

D-82

GROMAL, Iława, Polska

G-4

C-56

BICYKLON S.C., Zaczernie, Polska

F-8

GRZEMAART Sp. z o.o. Sp.k., Kielce, Polska

C-23

BIG BEN EXPORT, Ludhiana, Indie

D-78

Guangzhou Light Holdings General Merchandise I & E Limited, Guangzhou, Chiny

D-71

BIKE MACHINERY TRADING CO., LTD., Taichung City, Tajwan

D-64

HANGZHOU RE SHINE BICYCLE CO. LTD, Chiny

F-5

BIKE Magazyn MTB nr 1 w Europie, Wrocław, Polska

E-33

HARFA-HARRYSON, Wrocław, Polska

E-8

Bike2B.pl Wyjazdy Rowerowe, Lubliniec, Polska

G-8

HAWKY, Poznań, Polska

D-14

bikeBoard - magazyn rowerowy, Kraków, Polska

E-1

Hebei Guangfeng Bicycle Company Limited, Hebei, Chiny

D-49

BIKELAND Sp. z o.o. Sp.k., Sochaczew, Polska

F-26

Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co., Ltd, Hebei, Chiny

D-25

BIKELINE.PL, Warszawa, Polska

F-19

Hebei Honor Import And Export Co., Ltd, Hebei, Chiny

D-52

BIKEMAN, Warszawa, Polska

E-21

BIKEPACKERS, Leszno, Polska

D-9

Herrmans (agent i dystrybutor w Polsce: POLBIKE Juliusz Kabath,
Warszawa), Jakobstad/Pietarsaari, Finlandia

E-14

C-7

BikeTec & More GmbH, Oldendorf, Niemcy

HORIZON FIVE, Bielsko-Biała, Polska

C-57

G-34

IC! INSPIRED BY CYCLING, Polska

D-19

BRAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Bydgoszcz, Polska

G-25

IDEATION IND. CO., LTD., Taipei, Tajwan

D-62

BROD Sp. z o.o., Kraków, Polska

C-65

ITALBIKE, Warszawa, Polska

BP LUMEN, Upice, Czechy

BRUBECK GLOBAL TRADING SP. Z O.O., Warszawa, Polska
Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG, Fulda, Niemcy

F-9

JOGON INDUSTRIES CO., LTD., Tongxiao Township, Tajwan

C-5

F-3
D-38

K.T.J. KOLOR Sp. z o.o., Sieradz, Polska

F-11

CASADA POLSKA Sp. z o. o., Gorzów Wielkopolski, Polska

D-55

KANDS, Zdziarzec, Polska

C-9

CECH, Konstancin Jeziorna, Polska

G-21

KELLYS BICYCLES s.r.o., Vel’ke Orviste, Słowacja

D-3

CENTRUM MOTOCYKLOWE RIDER Sp. z o.o., Warszawa, Polska

C-58

KLAUDEX P.P.H.U., Malbork, Polska

CHOSEN CO., LTD., Xianxi Township, Tajwan

D-58

KOEXIMPO spol.s.r.o., Cesky Tesin, Czechy

D-36

CIAN FA PIPE INDUSTRY CO., LTD., Taichung City, Tajwan

D-29

KOPISPORT, Blachownia, Polska

D-88

CICLOTURISMO, Rzym, Włochy

D-82

KRAJOWY REJESTR ROWEROWY Sp.j., Warszawa, Polska

E-39

CONTEST P.P.H.U., Żarki Letnisko, Polska

E-18

LARIX, Bielsko-Biała, Polska

E-12

COOOLsport Handels GmbH, St. Peter am Kammersberg, Austria

D-67

LEADER, Warszawa, Polska

E-26
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LEGEND TECHNIC, Sialkot, Pakistan

C-64

SEVEN POLSKA s.c., Poznań, Polska

E-22

LEMONBIKE.EU, Kleszczów, Polska

C-11

SG TRADE, Czarnków, Polska

D-98

M&W BIKE INVESTMENT Sp. z o.o., Częstochowa, Polska

E-7

Shanghai Baoqi Baby Goods Co., Ltd, Shanghai, Chiny

D-72

MACTRONIC Sp. z o.o.Sp.K., Wrocław, Polska

E-41

Shanghai Choir Cycles Ind. & Exp.Co.,Ltd, Shanghai, Chiny

D-44

MAGAZYN ROWEROWY Czasopismo ludzi aktywnych, Wrocław, Polska

E-33

SHEANG LIH CYCLE INDUSTRY CO., LTD., Tainan City, Tajwan

D-28

MAJDLLER Jan Majchrowski - producent rowerów Majdller, Wieluń, Polska

D-16

SHOCKBLAZE (dystrybutor na Polskę: POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa), Warszawa, Polska

E-31

MAKANU, Bydgoszcz, Polska

D-17

SHOWA INDUSTRIAL Sp. z o.o., Poznań, Polska

F-17

MANADO, Warszawa, Polska

G-28

SHUN SHING BICYCLE CO., LTD., Taichung City, Tajwan

D-41

SIMPLA s.c., Nysa, Polska

E-6

Marin Bikes California, Warszawa, Polska

G-2

markARTUR, Lublin, Polska

D-87

SKILLEDBIKE Sp. z o.o., Podegrodzie, Polska

F-12

MARTOM, Lublin, Polska

D-48

SKYMASTER Sp. z o.o., Kozerki, Polska

G-16

MARTOMBIKE, Swarzędz, Polska

C-6

SPEEDER, Murowana Goślina, Polska

E-44

MCM CAR TRAVELS, Wrocław, Polska

D-81

SPORT TEAM Sp. z o.o., Kraków, Polska

E-19

MERIDA Sp. z o.o., Zabrze, Polska

E-17

SPORTIMPEX PPHU, Warszawa, Polska

C-48

MESSINGSCHLAGER GmbH & Co. KG, Baunach, Niemcy

C-7

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. H. DERDOWSKIEGO, Chojnice, Polska

F-4

MIDEX Sp. z o.o., Kraków, Polska

C-62

SUN BABY, Piła, Polska

C-24

MIO, Warszawa, Polska

E-23

superexpo.com Sp. z o.o, Poznań, Polska

E-40

MOFO CZ s.r.o., Praha, Czechy

C-46

Suzhou Sanyo Electro-Mechanical Co., Ltd, Suzhou, Chiny

D-73

MTB KIELCE, Kielce, Polska

D-47

SZOSA Magazyn pasjonatów kolarstwa, Wrocław, Polska

F-15

MTB MAGAZINE, Rzym, Włochy

D-82

TABOU Sp. z o.o. Sp.k., Szczytno, Polska

C-8

NECO TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD., Taichung City, Tajwan

D-33

TEKTRO, Polska

D-7

Ningbo Jalyn International Trading Co., Ltd, Ningbo, Chiny

D-46

TENY RIM ENTERPRISE CO. LTD., Tainan, Tajwan

NO LIMITED, Kamień, Polska

G-26

TEXOMA INDUSTRIES, Sialkot, Pakistan

D-51

NORTHTEC Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice, Polska

D-61

Tianjin Yakuo Industry Trade Co., Ltd, Tianjin, Chiny

D-69

OGUMIENIE CST S.C., Zabrze, Polska

D-4

TOKEN, Kraków, Polska

C-49

OGUMIENIE DELI TIRE www.delitire.pl, Wrzosowa, Polska

E-3

TOP HAWK INUSTRIES, Sialkot, Pakistan

D-54

OLEK MOTOCYKLE Sp. z o.o. Sp.k., Bielsko-Biała, Polska
ONILUS, Siedlce, Polska

G-29

TRANS-ROWER, Zdziarzec, Polska

E-5

D-66

C-9

TREZADO Sp. z o.o., Łuków, Polska

G-24

PEWAG POLSKA Sp. z o.o., Buczkowice, Polska

C-63

TRUEEAST ENTERPRISE CO., LTD., Taichung City, Tajwan

D-34

PM INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Sp.k., Karczew, Polska

D-79

TRW SPORT, Kraków, Polska

E-16

PM SPORT Sp.j., Warszawa, Polska

C-14

TRYBECO Sp. z o.o., Łódź, Polska

C-43

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Rowerem przez Polskę, Warszawa, Polska

D-97

TUiR WARTA S.A., Warszawa, Polska

C-22

POLSPORT DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Częstochowa, Polska

E-28

UNIBIKE Sp.j., Bydgoszcz, Polska

F-27

PORĘBA FHU, Kraków, Polska

F-24

UNIONMETAL, Novosele, Albania

PRO-BIKE Sp.j., Jelenia Góra, Polska

G-23

VELO Sp. z o.o., Gliwice, Polska

PROJEKT VR, Polska

D-20

Velonews.pl, Żywiec, Polska

C-33

PROSTAF Sp.j., Poznań, Polska

C-15

VELOPROFIT, Jastrzębie-Zdrój, Polska

D-96

Przedsiębiorstwo HN, Chwaszczyno, Polska

C-21

VENTO CO., Wrocław, Polska

D-89

Q-LITE CO., LTD., Taichung City, Tajwan

D-59

VICTOR Hardware CO., LTD., Puyen Township, Tajwan

D-31

RAPID SOLUTIONS Sp. z o.o., Poznań, Polska

C-52

VINCERE, Warszawa, Polska

F-19

RASSINE s.c., Żnin, Polska

D-15

VUELTA BULGARIA Ltd, Ruse, Bułgaria

E-25

RAZOR, Warszawa, Polska

C-55

WEEHOO POLSKA, Piaseczno, Polska

C-27

ROJAX PHU, Rzeszów, Polska

C-34

WERTYKAL S.C., Zabierzów, Polska

G-18

ROSWHEEL POLSKA, Kalisz, Polska

D-43

WHEEL GIANT INC., Changhua City, Tajwan

D-39

ROWER + SPORT, Bierawa, Polska

E-29

WHYTE BIKES POLSKA, Sopot, Polska

G-11

RUNTO BIKE Sp. z o.o., Warszawa, Polska

D-6

WINORA-STAIGER GmbH, Sennfeld, Niemcy

SANWIN ENTERPRISES, Sialkot, Pakistan

D-83

Winsun Imp. & Exp. Group Co., Ltd, Zhejiang, Chiny

SASKA BIS Sp. z o.o. Sp.k., Bąkowo, Polska

C-3

www.bikeWorld.pl, Gdynia, Polska

E-4

SAT TS. Sp. z o.o., Poznań, Polska

D-8

WYGODNYROWER.PL, Warszawa, Polska

G-12

SAVENO – polska marka rowerowa POLBIKE Juliusz Kabath, Warszawa, Polska

E-31

YOTA Sp. z o.o., Katowice, Polska

Schürmann Umformtechnik Gmbh & Co. KG, Leopoldshöhe, Niemcy

C-7

YU LIEN MACHINERY CO., LTD., Taoyuan City, Tajwan

SCOTT Sportech Poland Sp. z o.o., Otwock, Polska

E-45

ZASADA Sp. z o.o., Wieluń, Polska

E-32

SELLE BMG, Ramon Di Loria, Włochy

C-17

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Köln, Niemcy

E-42

SELLE MONTE GRAPPA SRL, Ramon Di Loria, Włochy

C-17

ZIPP SKUTERY Sp. z o. o., Przasnysz, Polska

G-22

C-16
F-18, F-21, F-22

E-9
D-68

C-4
D-37
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Plan terenów targowych Kielce Bike-Expo
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WARSZAWA

Dla podróżujących samolotem
Łódź

Aż 7 międzynarodowych lotnisk znajduje się wokół Targów Kielce, w promieniu
180 km. Najbliższe lotnisko jest w Radomiu.

Radom

Lublin

180 km

Kielce

Sprawdź połączenia z lotniska w Radomiu
Katowice
Kraków

Rzeszów

Dla podróżujących samochodem
N

Bezpośredni zjazd z obwodnicy Kielc. Targi Kielce ulokowane są
na skrzyżowaniu 2 głównych dróg: drogi ekspresowej S7 i drogi

ŁÓDŹ

krajowej 74.

KOORDYNATY GPS:

Ulice w Kielcach oraz obwodnica są oznakowane drogowskazami
kierującymi do Targów Kielce, które doprowadzą do terenów targowych i parkingów najkrótszą trasą.

20° 35’ 20,57’’ E

PARKING DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

ADRES:

Bezpośrednio obok Targów Kielce istnieje wiele możliwości parko-

TARGI KIELCE S.A.

wania:

Zakładowa 1,

- parking wielopoziomowy przy Terminalu Zachodnim,

25-672 Kielce

WARSZAWA

74

50° 53’ 56,47’’ N

S7

Targi Kielce

Kielce

74

Centrum

S7

LUBLIN
RZESZÓW

- miejsca parkingowe wokół terenów targowych – zarówno przy
Terminalu Wschodnim, jak i Zachodnim.
Ceny biletów parkingowych:
- samochody osobowe 15 zł
- autobusy 20 zł

S7

KRAKÓW

73

WARSZAWA
WARSZAWA S7

N

Kielce Zachód

KRAKÓW
KRAKÓW

Łód

zka

wa

o
aw

74

ngr

eso

wa

LUBLIN
RZESZÓW
TARNÓW
Centrum

Trans
p

Targi Kielce

Ko

Zakła
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t
ys
W

ców

S7

ŁÓDŹ
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ortow

74

Batalio

nów C
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hłopsk

ich

TARNÓW

Dla podróżujących
pociągiem lub autobusem

Dla podróżujących
komunikacją miejską

Kielce są bardzo dobrze skomunikowane ze

Taxi:

Jeśli jesteś już w mieście, możesz dotrzeć do Targów

wszystkimi najważniejszymi miastami w Polsce.

ALFA, tel. 344 44 44, 668 599 622

Kielce za pośrednictwem transportu publicznego:

Dworzec kolejowy i autobusowy znajduje się

LIDER, tel. 19 666, 345 88 88

autobusami MPK - linie:

zaledwie 10 minut jazdy samochodem (radzimy

TELE TAXI, tel. 800 400 400,

25 (przystanek Targi Kielce),

wziąć taksówkę) od terenów targowych.

19 191

110 (przystanek Zakładowa),
36, 37, 54, 112 (przystanek Batalionów Chłopskich III),
9, 32 (przystanek Łódzka/Przęsłowa)
Rozkłady jazdy

Rozkład jazdy pociągów PKP

autobusów ZTM Kielce

Hala A: rowerowa strefa testowa

Hale: C, D, E, F, G: Targi Kielce BIKE-EXPO

CENY BILETÓW WSTĘPU:
- bezpłatny

GODZINY OTWARCIA TARGÓW
13.09.2018: 10.00–18.00

dla klientów branżoweych po rejestracji

14.09.2018: 10.00–18.00

elektronicznej na stronie wydarzenia lub

15.09.2018: 9.00-16.00

w terminalu wejściowym (dotyczy branży
sportowej) - po wcześniejszej weryfikacji
- płatny

DODATKOWE INFORMACJE:

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI
UDZIELAJĄ:
Biuro Obsługi Wystawców

(w godzinach otwarcia targów)
41 365 12 68
41 365 13 01

Do dyspozycji wystawców dostępne są:

41 365 12 66

w dniu otwartym dla publiczności tj. 15.09

- bezłpatny internet WiFi

41 365 12 67

- bilet do kupienia za pośrednictwem stro-

- restauracje i bary szybkiej obsługi

ny wydarzenia (od 15 sierpnia) lub w dniu
15 września w kasie w terminalu wejściowym
- cena biletu 20 zł.

KATALOG TARGOWY
Cena katalogu: 40 zł

Cena katalogu w wysyłce pocztowej po zakończeniu targów (obejmuje koszty wysyłki): 57 zł

TARGOM TOWARZYSZĄ

FINAŁ KONKURSU GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM 13.09.2018
KIELCE BIKE-EXPO AWARD 13.09.2018
KONFERENCJA TRIATHLONOWA TRI BIKE-EXPO 15.09.2018
SZKOLENIA BRANŻOWE (szczegółowy program na stronie www.bike-expo.pl)

K I E LC E B I K E - E X P O # 1 / 2 0 1 8

47

ODWIE
DŹ NAS
NA STO
ISKU

E-34

