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Produkcja i eksploatacja trolejbusów Rossan 
w Federacji Rosyjskiej
W byłym ZSRR dominującym zakładem produkcji trolejbusów była fabryka ZiU w Engels; miała ona duże możliwości produkcyjne. 
Główny model produkowany w tym zakładzie – ZiU 682 w wielu odmianach – sprzedano w ponad 42 tys. egzemplarzy, czyniąc go 
najpopularniejszym trolejbusem na świecie. Transformacja gospodarcza w Rosji na początku lat 90. wpłynęła na rynek motoryza-
cyjny, w tym na rynek pojazdów komunikacji miejskiej. Wiele przedsiębiorstw szukało możliwości rozwoju lub próbowało zaistnieć 
na rynku. Konkurencja ze strony tradycyjnych producentów była słaba z powodu wieloletniego niedoinwestowania i niskiej jakości 
wytwarzanych pojazdów. Podobnie jak w przypadku produkcji trolejbusów Nordtroll w oparciu o polskie nadwozia z Jelcza (por. art. 
w „Autobusach” [1]), powstała inicjatywa kooperacji z Autosanem. Miastem zainteresowanym produkcją trolejbusów na nadwoziach 
z Sanoka był Orenburg, w którym eksploatowano wiele autobusów polskiego producenta. Łącznie w latach 1999–2004 zbudowano 
tylko 2 trolejbusy na nadwoziach Autosana H10-11, które eksploatowano w Orenburgu.
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Wstęp
Drugim po Jelczu polskim producentem autobusów, który za-
istniał na rosyjskim rynku trolejbusowym,  był Autosan. Droga 
sanockich pojazdów do Rosji była jednak zupełnie odmienna 
niż opisana w Autobusach [1] historia montażu trolejbusów 
Nordtroll. W przeciwieństwie do Jelcza, który kilkakrotnie ogła-
szał początek ekspansji na rynku rosyjskim (między innymi za-
powiadane były wielkie kontrakty na dostawę kilkuset autobu-
sów miejskich dla Sankt Petersburga 
i Kaliningradu), z których nic lub 
niewiele w rzeczywistości wychodzi-
ło, Autosan bez większego rozgłosu 
przez kilka lat eksportował do Rosji 
stosunkowo duże ilości autobusów 
różnych typów. Znaczna ich część, 
w tym miejskie autobusy H10.11 
trafiła do miasta Orenburg. W ciągu 
kilku lat autosany praktycznie całko-
wicie zastąpiły stare pojazdy produk-
cji rosyjskiej i stały się podstawowym 
typem autobusu nie tylko w komuni-
kacji miejskiej, lecz również między-
miastowej. Nie dziwi zatem fakt, że 
właśnie tam zrodził się pomysł na 
budowę trolejbusu w oparciu o nad-
wozie marki Autosan.

Produkcja trolejbusów na 
nadwoziach Autosan w Rosji
Latem 1999 r. na zamówienie Oren-
burga podjęto we Władymirze mon-
taż trolejbusu na bazie autobusu 
H10-11.11BMA. Pierwsze nadwozie 
zostało wysłane do Rosji późną jesie-
nią 1998 r. W Sanoku przygotowano 
je specjalnie do zabudowy napędu 
elektrycznego. Wprowadzono ponad-
to inne zmiany w stosunku do modelu 
podstawowego, w tym m.in. stworzono 
stanowisko do obsługi konduktorskiej. 

Trolejbus został wyposażony w 18 miejsc siedzących (oraz 2 dla 
obsługi, tzn. kierowcy i konduktora). Przewidziano również aż 102 
miejsca stojące. Na specjalne życzenie rosyjskiego partnera po-
jazd wyposażono w ścianę przednią starszego typu oraz 3 pary 
tradycyjnych dwuskrzydłowych drzwi. Wyposażenie elektryczne 
dostarczyła firma NIIGET. Trolejbus, zanim trafił do Orenburga, 
przeszedł serię testów mających na celu ocenę zachowania się 
podczas jazdy z obciążeniem. W ostatnich dniach października 

Prototypowy trolejbus Rossan H10-11.11BT nr 250 w zajezdni we Władymirze podczas próbnego urucho-
mienia (ze zbiorów M. Połoma)

Tab. 1. Wykaz trolejbusów Rossan H-10.11-11BT)

Miasto 
eksploatacji

Liczba wozów 
zmontowanych w: Rok prod. Data 

kasacji
Numery 
inwent. Uwagi

Władymir Ufa

Orenburg
1 – 1998/1999 2011 250

– 1 2000/2004 – 260 Nadwozie dostarczono w 2000 r., lecz 
trolejbus wszedł do eksploatacji w 2004 r.

Razem 1 1
Źródło: oprac. własne na podst. [2].
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trolejbus ten, nazwany Rossan H10-11.11BT, rozpoczął próbne 
jazdy na linii 9 w Orenburgu, po czym wszedł do normalnej eks-
ploatacji z numerem taborowym 250 [2]. Z uwagi na miejsce 
montażu można uznać, że była to kontynuacja współpracy rosyj-
skiej spółki z producentem nadwozi z Jelcza-Laskowic. 

Drugi, identyczny, pojazd został wysłany w połowie 2000 r. do 
pobliskiego miasta Ufa, gdzie w miejscowych zakładach elektro-
mechanicznych wyposażono go w napęd elektryczny oraz osprzęt 
trolejbusowy (tab. 1). Z niewiadomych przyczyn współpraca polsko-
-rosyjska na tym się zakończyła. Również i tym razem nic nie wy-
szło z planów uruchomienia wielkoseryjnej produkcji trolejbusów.

Należy wspomnieć o innej próbie produkcji  w Rosji trolejbusów 
na bazie autobusów Autosan, o której informowano na początku 
2002 r. Chodziło wówczas głównie o produkcję autobusów, której 
miała się podjąć kaliningradzka fabryka Avtotor już w maju tego 
roku z wykorzystaniem niektórych podzespołów dostarczonych 
przez Autosana. Nadwozia miały być produkowane na miejscu 
z wykorzystaniem miejscowych materiałów. Planowano, że do 
końca roku zostanie wyprodukowanych 350 autobusów, a do-
celowo zdolności produkcyjne miały sięgać 1 000 sztuk rocznie. 
Z uwagi na potrzeby rynku rosyjskiego (10 do 12 tys. autobusów 
tej klasy rocznie) nie przewidywano problemów ze zbytem. Plano-
wano produkcję autobusów w wersji miejskiej, międzymiastowej 
oraz turystycznej, a także trolejbusu [3]. 

Rossan H10-11.11BT nr 250 na ulicach Orenburga, 2003 r. [2]

Rossan H10-11.11BT nr 250 w zajezdni w Orenburgu, 2006 r. [2]

Rossan H10-11.11BT nr 260 na ulicach Orenburga, 2012 r.  
Fot. A. Sergaczow

Prospekt reklamowy trolejbusu Rossan H10-11.11BT (ze zbiorów  
B. Turżańskiego)
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Podsumowanie
Podobnie jak w przypadku produkcji trolejbusów Nordtroll na ba-
zie nadwozi Jelcza, produkcja pojazdów we współpracy z Autosa-
nem odbywała się w Rosji. Dalekosiężne plany związane z pro-
dukcją kilkudziesięciu, a nawet kilkuset, trolejbusów zakończyły 
po powstaniu 2 pojazdów, które trafiły do eksploatacji w Oren-
burgu. Pierwszy z pojazdów został wprowadzony do eksploatacji 
w 1999 r. i wycofany, a następnie skasowany w 2011 r. Drugi 
pojazd budowany był kilka lat; w 2004 r. wszedł do eksploatacji 
liniowej i nadal jest używany. Szansa współpracy z bardzo chłon-
nym rynkiem nie powiodła się. Przyczyn można upatrywać w wielu 
kwestiach, ale zapewne jedną z głównych była dość silna pozycja 
polityczna lokalnych producentów taboru komunikacyjnego.
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Production and operation of trolleybuses Rossan  
in the Russian Federation

In the former USSR ZiU factory (in Engels) was main trolleybus 
producer, who had large production capacity. The main model 
produced at the plant – ZiU 682 in many varieties – sold in more 
than 42 thousand copies. It is mean that it was the most popular 
trolleybus in the world. The economic transformation in Russia 
in the early 90s affected the automotive market, including public 
transport vehicles. Many companies were searching for growth 
opportunities or to appear on the market. Competition from tradi-
tional producers was weak due to many years of underinvestment 
and low quality of produced vehicles. Just as described in Autobusy 
[1] production of trolleybuses Nordtroll based on the Polish body of 
Jelcz, the same initiative of cooperation was started with Autosan. 
City of stakeholders production of trolleybuses on bodies from Sa-
nok was Orenburg, where many buses from the Polish manufactur-
er were in use. In total, in 1999-2004, only two trolleybuses were 
built on bodies of Autosan H10-11, which operated in Orenburg.
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Rossan H10-11.11BT nr 260 na ulicach Orenburga, 2014 r. [2]
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