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NiskowejSciowv Eurolider 
krok w strone autobusu miejskiego 

Patrzqc na ostatnie dzialania Autosana, nalezy przyznac, ze firma ta nie zamierza pozostawiac rynku kontrolowanego 
przez Je/cza innym firmom. Autosan dose szybl<o rozszerza swojq ofertf; o autobusy miejsl<ie i podmiejskie. w ubie
glym roku podczas targ6w TRANSEXPO, sp6/l<a z Sanoka pokazala nowy autobus regionalny Eurolider, l<t6ry w najbliz
szym czasie rna zastqpic dotychczasowe modele serii A 10 i A11. P61 rol<u po jego premierze, Auto san wprowadzil do 
produi<cji nisl<owejsciwq wersjf; tego pojazdu- A 12.13CLE. Pierwsze egzemplarze tego pojazdu trafily na rvnel< szwedzl<i. 

1. Nadwozie 
Bry!a nadwozia jest niemal taka sama 

jak w przypadku regionalnego Eurolidera. 
Jedyna r6znica to nizej poprowadzona dol
na linia okien bocznych pom i~dzy drzwia
mi. Obnizenie podlogi w przedniej cz~sci 
i jednoczesnie utrzymanie tej samej wyso
kosci okien, spowodowa!o pojawienie si~ 
szerokiego pasa nadokiennego. Zosta! on 
jednak zamaskowany szybami bocznymi 

poprowadzonymi do samego dachu, co 
nada!o lekkosci ca!ej bryle pojazdu. Szko
da, ze w toku prac projektowych nie prze
widziano w pasie nadokiennym miejsca na 
bocznq tablic~ kierunkowq. W pierwszych 
egzemplarzach zosta!a ona zabudowana 
pod jednq z p6!ek bagazowych, co wp!ywa 
na pogorszenie widocznosci dla cz~sci sto
jqcych pasazer6w. Wprowadzenie niskiej 
podlogi determinowalo takze koniecznosc 

Autobus Autosan A 12. 13CLE Eurolider przeznaczony na rynek szwedzki (Fot. Autosan) 

AUTOBUSY 

rezygnacji z podpodlogowych baga2:nik6w. 
Likwidacja przestrzeni bagazowej zosta!a 
cz~sciowo zrekompensowana zabudowq 
duzych p6!ek bagazowych ponad przedni
mi siedzeniami. Nalezy podkreslic, ze nisko
wejscowy Eurolider adresowany jest przede 
wszystkim dla przewoznik6w obs!ugujq
cych linie podmiejskie lub mi~dzymiastowe 
do 100 km, gdzie bagaz pasazer6w ogra
nicza si~ do bagazu podr~cznego. 



Zaj~cie miejsca w tylnej CZf?SCi pojazdu wymaga pokonania dw6ch 
~ ewysokich stopni 

Wnf?trze Eurolidera z wysokimi tote/ami wyposazonymi w tr6jpunkto
we pasy bezpieczenstwa 

Z nadwozia wyeliminowano wszelkie 
istwy na lqczeniach element6w poszycia, 
dzi~ki czemu sciany boczne stanowiq jed
nolitq, gladkq powierzch ni~. Jednak za
oieg ten uwypuklil pionowe linie podzia
hl poszycia w rejonie przednich nadkoli. 
W niskowejsciowym Euroliderze zrezy
gnowano ze srebrnych pas6w z polero
wanego aluminium, kt6re byly elementa
mi stylistycznymi, nadajqcymi autobuso
wi indywidualnego charakteru. 

Konstrukcja nosna niskowejscio
wego Eurolidera CLE zostala wykonana 
z ksztaltownik6w o przekroju zamkni~tym 
ze stal i nierdzewnej. Poszycie zewn~trz

ne klejone do szkieletu, sk/ada si~ z ele
ment6w ze stali nierdzewnej i tworzyw 
sztucznych. Nowy autobus zostal wypo
saiony w dwie pary jednoskrzydlowych 

drzwi odskokowych otwieranych na ze
wnqtrz, w ukladzie 1-1-0 o szerokosci 
720 mm kazde. Wejscie do autobusu 
odbywa s i ~ bez koniecznosci pokony
wania jakichkolwiek stopn i. Zgodnie 
z wymogami rynku szwedzkiego, auto
bus zostal wyposazony takze w ze
wn~trzne lampy oswietlajqce oba wej
scia po otwarciu drzwi. Dziwi troch~ 
fakt, ze zamawiajqcy zdecydowal si~ na 
jednoskrzydlowe srodkowe drzwi, kt6re 
skutecznie mogq uniemoi:liwic wprowa
dzenie w6zk6w inwalidzkich z nap~dem 
elektrycznym. Jednak bardzo szeroki 
s/upek sugeruje, i:e w Euroliderze CLE 
moina zastosowac podobne rozwiqza
nie jak w bazowym Euroliderze, kt6re 
zw i ~ ksza szerokosc czynnq drzwi 
do 900 mm. 

2. wn~trze 
W autobusie zamontowano 47 foteli pa

saierskich z wysokimi oparciami oraz prze
widziano jedno miejsce na w6zek inwalidz
ki. Wszystkie fotele zostaly wyposazone 
w tr6jpunktowe pasy bezpieczenstwa, roz
kladane podlokietniki i uchwyty dla stojq
cych pasaier6w. Wi~kszosc foteli skiero
wanych jest przodem do kierunku jazdy, 
jedynie cztery fotele w rejonie przednich 
nadkoli zamontowano tylem do kierunku 
jazdy. Przy stanowisku dla w6zk6w zasto
sowano 2 rozkladane fotele, tzw. strampo
nenty. 18 foteli w przedniej cz~sci pojazdu 
zamontowano na podescie. Moze to niece 
utrudn iac zajmowanie miejsca osobom 
starszym, lecz z drugiej strony poprawia 
widocznosc na boki. Nalezy podkreslic, 
ze montaz foteli na podescie to niemal 

-<abina kierowcy jest umieszczona wysoko Stanowisko kierowcy w autobusie Autosan A 12. 13 CLE z deskq VDO 
oonad poziomem podlogi 
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standard w tej klasie pojazd6w. Zaj~cie 
miejsca w tylnej cz~sci wymaga pokona
nia dw6ch stopni o wysokosci 23 em kaz
dy. Podloga w tylnej cz~sci pojazdu jest 
nieznacznie pochylona i dopiero skorzy
stanie z tylnego rz~du siedzen wymaga 
pokonania kolejnych dw6ch stopni. Nie 
stanowi to wi~kszego problemu, gdyz fo
tele w tylnej cz~sci pojazdu adresowane 
sa, dla mlodszych pasazer6w i os6b pod
r6zuja,cych na dalsze odleglosci. 

Ponad fotelami zamontowano p61ki ba
gazowe o zaokra,glonych kraw~dziach. 
Na dolnej powierzchni p61ek zamontowa
no indywidualne zestawy nawiewowo
oswietleniowe dla kazdego fotela. Dodat
kowo, do kraw~dzi p61ek bagazowych 
w przedniej cz~sci przymocowano por~
cze dla stoja,cych pasazer6w. Zar6wno ko
lorystyka por~czy, jak i uchwyt6w przy fo
telach utrzymana jest w ostrych zywych 
barwach kontrastuja,cych z tapicerka, fote
li i obicia wn~trza. 

Ogrzewanie wn~trza zapewnia agregat 
wodny wsp61pracuja,cy z grzejnikami kon
wektorowymi, polqczony z ukladem chlo
dzenia silnika, a takze dodatkowe na
grzewnice. 0 odpowiednie warunki ter
miczne dba takze agregat klimatyzacji 
wn~trza, montowany na dachu pojazdu. 
Lista dodatkowego wyposazenia zawiera 
takze szyby termoizolacyjne, system prze
ciwpozarowy DAFO w komorze silnika, 
naglosnienie wn~trza, kolpaki k61 czy sys
tem przykl~ku ECAS. 

Stanowisko kierowcy typu p61otwarte
go zostalo wyposazone w komfortowy to
tel kierowcy I SRI z funkcjq obrotu. W zwia,z
ku z wprowadzeniem instalacji elektrycznej 

bazuja,cej na magistrali CAN, zdecydowa
no si~ na zamontowanie dobrze znanej 
deski rozdzielczej Continental VDO. Tak jak 
w bazowym Euroliderze, srodkowa konso
la zostala tak uksztaltowana, aby byla moz
liwa zabudowa kasy fiskalnej w miejscu 
latwo dost~pnym dla kierowcy. W konsoli 
tej zamontowano takze panel sterowania 
klimatyzacjq, radio z odtwarzaczem CD, 
tachograf cyfrowy i sterownik tab lie kierun
kowych. Ponizej konsoli wygospodarowa
no miejsce na dodatkowy schowek dla kie
rowcy. Poniewaz w por6wnaniu z wersja, 
wysokopodlogowq nie zmieniono wysoko
sci podszybia, kierowca wchodza,cy do 
kabiny musi pokonae dwa stopnie zlokali
zowane w jej wnt?trzu. 

3. Podwozie 
Niskowejsciowy Eurolider zostal wy

posazony w wiele najnowszych rozwia,
zan podnosza,cych poziom bezpieczen
stwa, takich jak hamulce tarczowe na 
obydwu osiach, EBS (uklad elektronicz
nego sterowania hamulcami), ABS/ASR 
czy ESP (uklad elektronicznej stabiliza
cji toru jazdy). Spory nacisk polozono 
takze na zwit?kszenie komfortu podr6zy 
poprzez zastosowanie pneumatycznego 
zawieszenia i niezaleznego zawieszenia 
osi przedniej. 

Auto bus dostarczany do Szwecji wy
posazono w silnik Euro-5 Cummins IS Be 
o pojemnosci 6,7 dm3 i mocy 220 kW 
(300 KM). Opcjonalnym wyposazeniem 
moze bye szesciocylindrowy silniki Re
nault DXi7 o pojemnosci 7,2 dm3 i mocy 
235 kW (320 KM). W ukladzie przenie
sienia nap~du zamontowano automa-

Tab. 1. 
Podstawowe dane techniczne 

Marka I tvP 
po]azdu 
Dlugost [mm} 
Szerokost [mm} 
Wysokost [mm} 
LJgb_9 mie~c siedzac. 
Uklad drzwi 
Silnik 
Uklad 
Pojemnost !dm3J 
Moe lkW !KMJirpml 
Moment !Nm/rpml 
Norma czvsto5ci spalin 

Usytuowanie silnika 
Skrzynia bieg6w 

Retarder 
05 przednia 
05 tylna 
Hamulce 

ABS I ASR I ESP 

Autosan A12.13 CLE 

'3 208 
2 SS:J 
3 268 
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CumminS IS3e5· 3CO 
6R-1 

6.7 ~---: 
221 (300) 

1100 
Euro-5 

SCR 
R 

A'l sen 350R 
6·A 
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tyczna, skrzynit? bieg6w Allison T350R. 
Jako opcj~ klient moze zam6wie auto
bus z szesciobiegowa, mechaniczna, 
skrzynia, bieg6w ZF 68-1200. 

Podsumowanie 
Jak wi~c widae, wprowadzenie w Euro

liderach modulowej koncepcji budowy nad
wozia dalo dose szybko efekty. Rozszerze
nie oferty Autosana o autobus niskowejsci
wy zacznie poszerza krqg odbiorc6w. Nowy 
autobus moze stanowie alternatyw~ dla 
autobus6w lrisbus Crosway LE czy Solaris 
Urbino 12 LE, ana rynkach skandynawskich 
dla Scania Omnilink i Volvo 8700 LE. 
We wszystkich przypadkach gl6wnym atu
tem Autosana powinna bye cena. 


