
ZAKRES REMONTU KAPITALNEGO 

ZABYTKOWEGO AUTOBUSU VOLVO B10MA 
z uwzględnieniem prac już wykonanych i magazynem części zamiennych zgromadzonych w 

trakcie eksploatacji pojazdu przez STMKM 

 

Szczegółowy zakres remontu autobusu marki Volvo B10MA 

- rok produkcji – 1998 

- numer VIN – YV31MA616XA049756 

 

1. Przygotowanie autobusu do remontu: 

a. demontaż drzwi, 

b. demontaż wszystkich szyb i okien, 

c. demontaż elementów poszycia zewnętrznego bez dachu, 

d. demontaż siedzeń pasażerskich, 

e. demontaż poręczy i ścianek grodziowych, 

f. demontaż podłogi łącznie z podłogą przegubu, 

g. demontaż laminatu ścian wewnętrznych, 

h. demontaż pulpitu kierowcy, 

i. demontaż płyt sufitowych, 

j. demontaż tuneli przysufitowych, 

k. demontaż parapetu szyby przedniej, 

l. demontaż opończy, 

m. demontaż silnika i skrzyni biegów, 

n. demontaż zespołu chłodnic, 

o. demontaż szyberdachów. 

PLANOWANY KOSZT – 30 000zł 

 

2. Naprawa kratownicy: 

a. odbudowa kratownicy – naprawa obejmuje czyszczenie i konserwację całości 

kratownicy oraz wsporników zawieszenia układu jezdnego tylnego mostu, osi 

wleczonej, przedniej osi wraz z naprawą pozostałych elementów 

wzmacniających kratownicę obramowania z obu stron przegubu obrotnicy, 

b. naprawa części szkieletowej nadwozia – naprawa obejmuje wymianę 

zniszczonych elementów kratownicy i szkieletu ścian bocznych, szczególnie w 

miejscach mocowania ścianek działowych i poręczy oraz kratownicy części 

podłogowej, 

c. kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne autobusu obejmujące dwukrotne 

zabezpieczenie konstrukcji, konserwację przekroi zamkniętych oraz 



zabezpieczenie podwozia. 

PLANOWANY KOSZT – 13 000zł 

 

3. Poszycie wewnętrzne: 

a. montaż nowego oblachowania stopni, 

b. montaż warstwy dociepleniowej we wnętrzu autobusu, 

c. montaż nowej podłogi wykonanej ze sklejki wodoodpornej, klejonej i 

przykręcanej do konstrukcji, 

d. montaż nowej wykładziny antypoślizgowej, zgrzewanej na łączeniach wraz z 

ozdobnymi kątownikami koloru żółtego, 

e. montaż nowego parapetu szyb przednich, 

f. montaż zregenerowanej zabudowy pulpitu kierowcy, 

g. montaż nowych parapetów oraz nowych plastików ozdobnych okien 

bocznych, 

h. montaż nowych laminatów ścian, 

i. montaż nowych listew ozdobnych przedziału pasażerskiego, 

j. montaż tuneli dachowych. 

PLANOWANY KOSZT – 80 000 zł 

 

4. Poszycie zewnętrzne: 

a. montaż nowego poszycia zewnętrznego ścian bocznych (poszycie górne z 

blachy nierdzewnej, a poszycie dolny z blachy kwasoodpornej, klejone do 

konstrukcji), 

b. montaż nowych bądź zregenerowanych elementów ściany przedniej, 

c. naprawa dachu, 

d. montaż kompletu oryginalnych listew ozdobnych na zewnątrz autobusu, 

e. regeneracja ściany tylnej autobusu wykonanej z laminatu, 

f. naprawa i regeneracja wszystkich zewnętrznych klap serwisowych 

wyposażonych w zamki i siłowniki gazowe, 

g. wymiana bądź regeneracja szyberdachów na nowe, 

h. montaż nowych okien bocznych i tylnego,  

i. wymiana uszczelek szyb przednich, 

j. montaż tablic kierunkowych. 

PLANOWANY KOSZT – 95 000zł 

 

5. Przegub Hubner: 

a. montaż nowej kompletnej podłogi, 

b. montaż nowych ślizgów, 

c. montaż nowych gumowych listew maskujących, 

d. montaż nowych blach maskujących, 

e. montaż nowej opończy. 

PLANOWANY KOSZT – 150 000zł 

 

6. Regeneracja podzespołów takich jak: 



a. pompa wodna silnika, 

b. pompa wtryskowa, 

c. fotel kierowcy, 

d. przekładnia główna, 

e. skrzynia biegów, 

f. pompa wspomagania układu kierowniczego i przekładnia kierownicza, 

g. pompa napędu wentylatora, 

h. silnik hydraulicznego wentylatora 

i. komplet zaworów pneumatycznych. 

PLANOWANY KOSZT – 100 000zł 

 

7. Lakierowanie nadwozia lakierami akrylowymi: 

a. Kolorystyka zewnętrzna i oznakowanie autobusu zgodne z oryginalnym 

wykonaniem. 

PLANOWANY KOSZT – 20 000zł 

 

8. Dodatkowo wymagana wymiana na nowe: 

a. zbiorniki paliwa, 

b. zbiornik napędu wentylatora, 

c. pompy napędu wentylatora sterownika elektrycznego EDC, 

d. kompletu drążków reakcyjnych, 

e. silnika hydraulicznego wentylatora. 

PLANOWANY KOSZT – 19 000zł 

 

9. Układ jezdny i hamulcowy: 

a. wymiana bądź regeneracja elementów układu hamulcowego, które zostały 

dotychczas pominięte podczas bieżącego utrzymania autobusu, 

b. piaskowanie i malowanie, bądź wymiana na nowe felg, 

c. wymiana na nowe opon, których kres eksploatacji dobiegnie końca w 

najbliższej przyszłości. 

PLANOWANY KOSZT – 24 000zł 

 

10. Układ chłodzenia i ogrzewania: 

a. wymiana złączek gumowych na nowe, 

b. czyszczenie układu chłodzenia i ogrzewania, 

c. wymiana zespołu chłodnic na nowe, 

d. wymiana zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia. 

PLANOWANY KOSZT – 3 500zł 

 

11. Drzwi pasażerskie: 

a. wymiana wszystkich szyb drzwi na nowe, 

b. wymiana gumowych futryn na nowe, 

c. wymiana fartuchów drzwi na nowe, 

d. wymiana uszczelek gumowych na nowe, 



e. wymiana łożysk i przegubów mechanizmów wszystkich drzwi. 

PLANOWANY KOSZT – 11 000zł 

 

12. Naprawa układu wydechowego: 

a. wymiana tłumika na nowy 

b. wymiana rur spalinowych układu wydechowego. 

PLANOWANY KOSZT – 5 000zł 

 

13. Układ kierowniczy i wspomagania: 

a. wymiana na nowe koła kierownicy, 

b. wymiana na nowe kompletu drążków kierowniczych,  

c. wymiana na nowe wieszaków oraz krzyżaków układu kierowniczego, 

d. wymiana przewodów wspomagania układu kierowniczego. 

PLANOWANY KOSZT – 3 500zł 

 

14. Instalacja elektryczna: 

a. wymiana pojedynczych uszkodzonych wiązek elektrycznych, 

b. wymiana wiązki elektrycznej pomiędzy sterownikiem skrzyni biegów, a 

skrzynią biegów. 

PLANOWANY KOSZT – 15 000zł 

 

15. Instalacja pneumatyczna: 

a. regeneracja sprężarki powietrza, 

b. wymiana przewodów instalacji pneumatycznej, 

c. montaż nowych zaworów pneumatycznych, 

d. czyszczenie instalacji pneumatycznej. 

PLANOWANY KOSZT – 4 000zł 

 

16. Wykończenie nadwozia obejmujące: 

a. montaż siedzeń pasażerskich po wykonanej wymianie gąbki i tkaniny 

obiciowej według oryginalnego wzoru, 

b. montaż nowych ścian grodziowych, 

c. montaż polakierowanych po malowaniu proszkowym poręczy, 

d. montaż zregenerowanego fotela kierowcy, 

e. montaż kompletu lamp oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

f. montaż kompletu przycisków do otwierania drzwi i przycisków przystanku na 

żądanie 

PLANOWANY KOSZT – 50 000zł 

 

17. Montaż zespołu: 

a. przekładni głównej tylnego mostu, 

b. elementów zawieszenia, 

c. silnika i skrzyni biegów na nowych poduszkach zawieszenia, 



d. nowego zbiornika paliwa 

PLANOWANY KOSZT – 5 000zł 

 

Podane ceny częściowe są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatek VAT. 

 

Całkowity koszt remontu autobusu szacowany jest na 628 000zł netto (772 440zł brutto). 

 


