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40 lat Autosana H9 (cz. 2)
Przed kolejną zmianą warty (1980-2000)

Łukasz Supel
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3. Rodzina H9 lat 80. i 90.
W latach 80. zgodnie z planami, SFA

zamierzała wprowadzić do produkcji
zupełnie nową generację pojazdów.
Z tego też tytułu, „dziewiątka” miała być
podstawą oferty tylko do uruchomienia
produkcji seryjnej wszystkich odmian
H10. Zmiany w modelu H9 (produko-
wanym od początku lat 70.) ograniczo-
no jedynie do dostosowania pojazdu
do zmieniających się przepisów doty-
czących warunków dopuszczenia do
ruchu. Niska cena pojazdu spowodo-
wała, że H9 w dalszym ciągu był pod-
stawowym modelem produkowanym
w Sanoku.

W 1980 roku zaprzestano produkcji
popularnych Autosanów H9-03 i H9-15.
W ofercie SFA pozostały zatem: Autosan
H9-35 (posiadający wciąż wymiary i roz-
wiązania techniczne starszej generacji ro-
dziny H9) oraz H9-20 i H9-21.

Pod koniec 1980 roku, na zamówienie
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej,
został wykonany w Autosanie pojazd prze-
znaczony do prześwietlania klatki piersio-
wej, bazujący na H9-21. Posiadał drugie
drzwi umieszczone przed tylną osią, obni-
żoną podłogę (podobnie, jak w miejskim
H9-35) oraz zmienione – w stosunku do
modelu podstawowego – rozmieszczenie
okien oraz inny kształt tylnej części dachu.
Autobus posiadał trzy pomieszczenia z nie-
zależnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi.
Pierwsze przeznaczone było tylko dla kie-
rowcy. W drugim natomiast znajdował się
aparat rentgenowski, wyprodukowany
przez czechosłowacką wytwórnię Chirana,
a także telewizor, kanapa i szafka na ubra-
nia pacjentów. W tylnej części znajdował
się przedział dla obsługi lekarskiej, wypo-
sażony w stanowisko do rejestracji,
turystyczną kuchenkę gazową, kuchenkę
elektryczną, lodówkę, szafki, dwie leżanki,

urządzenia socjalne, zasłony okienne
i ciemnię fotograficzną z umywalką. W ba-
gażnikach podpodłogowych umieszczono
prostownik służący do ładowania dwóch
akumulatorów kwasowych, wykorzystywa-
nych podczas dłuższego postoju autobusu,
przewód zasilający aparat rentgenowski oraz
stulitrowy zbiornik dostarczający wodę do
ciemni. Sanocki pojazd umożliwiał przepro-
wadzanie badań w małych miastach i wio-
skach, pozbawionych ośrodków zdrowia.

W pierwszej połowie lat 80. ubiegłego
stulecia powstał w Sanoku jeden jeszcze
prototyp autobusu specjalnego, zbudowa-
ny w oparciu o wersję H9-20. Był to tzw.
bibliowóz, czyli jeżdżąca biblioteka. Pojazd
wyposażono w dwie pary otwieranych ręcz-
nie drzwi, umieszczonych bezpośrednio
przed osiami (układ 1-1-0). Wewnątrz,
w miejsce foteli pasażerskich, wstawiono
regały do przewozu książek. Pojazd służył
przede wszystkim mieszkańcom wsi,
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którzy posiadali utrudnioną możliwość za-
kupu bądź wypożyczenia książki.

W roku 1981 zlikwidowano świetliki da-
chowe w modelu H9-35, upodabniając
miejski autobus do odmiany międzymiasto-
wej. Dwa lata później w wersjach H9-20/21
pojawiła się na przednim zwisie po lewej
stronie skrzynka na bezpieczniki. Wtedy też
podjęto produkcję modelu H9-35, wyposa-
żonego w andrychowski silnik typu 6cT107
z turbodoładowaniem, rezygnując ze sto-
sowania słabszej jednostki 6c107. W 1985
roku zmodernizowano tylną ścianę autobu-
sów H9, rezygnując z wnęki na tablicę re-
jestracyjną oraz wprowadzając światła
przeciwmgielne oraz dodatkowe światło
cofania po prawej stronie (dotychczas mon-
towano jedno po stronie lewej). Pod koniec
lat 80. zrezygnowano ze stosowania dzie-
lonego oblachowania ścian bocznych.

Pierwszą próbę poważniejszej moder-
nizacji modelu H9-20/21 przeprowadzono
w 1989 roku. Zaprezentowano wówczas
prototyp H10-10P. Pojazd został wykonany
w prototypowni tylko w jednym egzempla-
rzu, na bazie gotowego autobusu pobra-
nego z placu. Pod względem technicznym
nie odróżniał się on od modelu H9-20/21.
Nadwozie prototypu wyróżniało się zasto-
sowaniem innej ściany przedniej, zawiera-
jącej elementy zapożyczone z rodziny H10
oraz nowym, wykonanym z tworzywa zde-
rzakiem, a także innymi nadkolami i uży-
ciem pneumatycznych, dwuskrzydłowych,
giętych drzwi przednich, identycznych ze
stosowanymi później w autobusach szkol-
nych „Kleks” (układ 2-0-1) oraz serii H9-12
dla Libii. Mimo ciekawszego designu, nie
podjęto jego produkcji seryjnej.

W latach 1987-1989 zbudowana została
w Sanoku, w oparciu o model H9-20, seria
25 autobusów przeznaczonych dla poczty
i oznaczonych symbolem H9-20.16. Pojaz-
dy nie posiadały wewnątrz siedzeń, zacho-
wano jedynie fotel kierowcy oraz rząd fote-
li dla konwojentów na zwisie tylnym. Ich
przeznaczeniem był transport przesyłek.
Pocztowe Autosany wyróżniały się z ze-
wnątrz charakterystycznym, pomarańczo-
wo-czerwonym malowaniem.

W ofercie Autosana pozostały również
sklepobusy które produkowano jeszcze na
początku lat 90. ubiegłego stulecia. Wyko-
nywane były na bazie wersji H9-20 i nie róż-
niły się znacznie od prototypu H9-20S
z 1977 roku. Nosiły oznaczenie H9-20.33.
Warto nadmienić, iż lata 90. przyniosły po-
czątek wielu nowym sklepom, otwieranym
przez prywatnych przedsiębiorców, z kolei
fakt ten zaważył na spadku zainteresowa-
nia sprzedażą objazdową. Nadwyżkę

produkcyjną wersji H9-20.33 przerobiono
w Sanoku na autobusy międzymiastowe
H9-20, które wyróżniały się niespotykanym
układem drzwi 1-1-0.

Od końca 1992 roku rozpoczęto w au-
tobusach serii H9 montaż osi przedniej oraz
tylnej z Radomska, w miejsce dotychcza-
sowych zespołów starachowickich. Auto-
busy otrzymały oznaczenie H9-20.41 oraz
H9-21.41. W roku 1995 całą rodzinę pod-
dano nieznacznej modernizacji, zmieniając
wystrój ściany przedniej i wprowadzając
szersze przesuwne szyby boczne, co po-
prawiło wentylację wewnątrz. Rok później
wprowadzono dla całej rodziny H9 nową
nazwę handlową – „dziewiątka”.

W 1997 roku zbudowano prototypową
wersję H9-20, wyposażoną w silnik
Cummins B5.9-180-10, spełniający normę
czystości spalin Euro-1 o mocy maksymal-
nej 180 KM. Nie wprowadzono jednak tej
wersji do oferty. Cena Autosana H9 mogła-
by wówczas okazać się porównywalną
w stosunku do ceny nowocześniejszej kon-
strukcji H10-10.02. W roku 1998 wprowa-
dzono natomiast do całej rodziny H9 nowe,
bardziej funkcjonalne stanowisko kierow-
cy, w którym deska rozdzielcza została wy-
konana z laminatów.

3.1. H9 w wersji szkolnej
W roku 1999 Autosan, wychodząc na-

przeciw wymaganiom całkowicie nowego
w Polsce segmentu rynku, zaprezentował
trzy autobusy szkolne. Wśród nich znalazł
się autobus H9-21.41 „Kleks”. Pojazd sta-
nowił odmianę popularnej „dziewiątki”.
Napędzany był andrychowską jednostką
typu 6cT107/A6/7 o mocy maksymalnej
150 KM, która współpracowała z manualną,
pięciostopniową przekładnią S5-45.

W odróżnieniu od standardowej wersji,
szkolny „Kleks” otrzymał przednie drzwi
dwuskrzydłowe, sterowane pneumatycznie
i odkładane na zewnątrz. Warto nadmienić,
iż tego typu drzwi zastosowano po raz
pierwszy w autobusach sanitarnych H9-12,
które wykonano dla Libii w roku 1979. Tylne
drzwi – tradycyjnie – zamykane były ręcz-
nie. Każdorazowe ich otwarcie sygnalizo-
wane było akustycznie, w celu zabezpie-
czenia przed niepożądanym działaniem
dzieci. Wnętrze pojazdu wyposażone zo-
stało w 42 sztywne fotele, wykonane z two-
rzyw sztucznych i wykończone materiałem
tapicerowanym. Z prawej strony pojazdu,
pomiędzy tylnym nadkolem a drzwiami,
wygospodarowane zostało miejsce na wó-
zek inwalidzki. Podpodłogowy bagażnik
o pojemności 4,2 m3 czynił autobus bar-
dziej funkcjonalnym, umożliwiając jego wy-
korzystanie nie tylko do przewozów szkol-
nych, ale również turystycznych (wyciecz-
ki). Z zewnątrz „Kleks” wyróżniał się jaskra-
wym kolorem pomarańczowym oraz spe-
cjalnym oznakowaniem – tablicami ostrze-
gawczymi na ścianach przedniej i tylnej
oraz lampami ostrzegawczymi na tylnych
narożach dachu. W roku następnym doko-
nano modernizacji pojazdu, wprowadzając
na zwisie przednim jednoskrzydłowe drzwi,
sterowane pneumatycznie i odchylane na
zewnątrz. Drzwi, wykonane z blachy alumi-
niowej, zapożyczono z nowego modelu
A0909L „Tramp”.

Dzięki prostej, ramowej konstrukcji, nie-
zbyt komfortowemu, lecz odpornemu na
wszelkie nierówności gminnych dróg za-
wieszenie i niskiej cenie zakupu, która sta-
nowiła zasadniczy wymóg stawiany przez
MEN, w przetargach „Kleks” stał się pod-
stawowym środkiem transportu dzieci do

Fot. 13. Szkolny Autosan H9-20.41.S „Kleks” (fot. Autosan)
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oraz markizy wysuwane z dachu, chroniące oczekujących przed
nadmiernym światłem lub deszczem. Jedyny Autosan H9-32 wy-
produkowany został na zamówienie Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

W tym samym roku do pojazdów H9 wprowadzona została
dodatkowa opcja, która obejmowała montaż przednich drzwi dwu-
skrzydłowych, sterowanych pneumatycznie i otwieranych na ze-
wnątrz. Rozwiązanie zapożyczone zostało ze szkolnego modelu
„Kleks”. Autobusy tak wyposażone stanowiły jednak niewielki uła-
mek sprzedaży, bowiem większość przewoźników wybierała wa-
riant przednich drzwi, otwieranych ręcznie. Pojawiła się ponadto
możliwość montażu identycznych drzwi pneumatycznych z tyłu.
Autosany H9-20.41 w takiej kompletacji – z układem drzwi 2-0-2 –
trafiły m.in. do jednego z litewskich przewoźników. Rok później
w H9 wprowadzono jako opcję drzwi pneumatyczne jednoskrzy-
dłowe, wykonane z blachy aluminiowej, zapożyczone z nowego
modelu A0909L „Tramp”.

W roku 2000 linię produkcyjną opuściła ostatnia seria ośmiu
egzemplarzy miejskiej wersji H9-35. Znacznie droższy model
A1010M „Medium” wciąż nie zaspokajał w pełni potrzeb przewoź-
ników w mniejszych miastach, którzy, dysponując skromnymi środ-
kami finansowymi, zmuszeni byli odnawiać mocno wyeksploato-
wany tabor. Miejska wersja „dziewiątki” nie odróżniała się pod
względem konstrukcji od modeli H9-20.41 i H9-21.41. Pojazdy tra-
fiły na ulice Gniezna i Kęt.

W ostatniej dekadzie XX wieku, w Autosanie wykonano wiele
remontów kapitalnych autobusów serii H9. Objęły one regenera-
cję zespołów napędowo-jezdnych (osie, silniki, skrzynie biegów,
ramy) oraz montaż nowego nadwozia.

4. Wersje eksportowe „dziewiątki”
Autobusy serii H9 stanowiły ważny element eksportu polskie-

go przemysłu autobusowego od samego początku produkcji. Już
w 1974 roku prezentowane były na Węgrzech, w Iraku, Kolumbii,
Syrii, NRD, Chinach oraz Egipcie. Przez blisko 20 lat głównym od-
biorcą pojazdów z Sanoka był ZSRR. Na tamtejszy rynek przygo-
towano specjalną wersję, oznaczoną symbolem H9-20.24. Jed-
nakże Autosany H9 trafiły w przeróżnych odmianach do wielu in-
nych krajów, w tym także azjatyckich i afrykańskich.

W roku 1974 zbudowana została wydłużona wersja między-
miastowego autobusu, oznaczona symbolem H9-20 „Tropic”, do-
stosowana dla potrzeb odbiorców z krajów tropikalnych. Pojazd
otrzymał nadwozie o długości 10 000 mm (+ 690 mm względem
standardowych wówczas autobusów) wyposażone w przyciemniane

Autosan H9 w Nigerii (fot. ze zbiorów W. Szczudlika)

Wersja Autosana H9 Tropic podczas wyprawy CORAL (fot. Autosan)

szkół. W 2000 roku zrezygnowano z produkcji dwóch pozostałych
autobusów szkolnych – „Żaczka” bazującego na modelu H6 oraz
„Urwisa” będącego odmianą modelu H10-10.

3.2. U progu nowego tysiąclecia
U schyłku ubiegłego wieku sanocka „dziewiątka” wciąż nie tra-

ciła popularności, szczególnie wśród przedsiębiorstw PKS. Głów-
nymi atutami tych pojazdów była prosta, ramowa konstrukcja, która
w połączeniu z resorowym zawieszeniem obu osi, w praktyce oka-
zała się odporną na katastrofalny stan gminnych dróg. Prostota
konstrukcji nie wymagała rozbudowanego zaplecza serwisowe-
go, przyczyniając się jednocześnie do niskiej ceny autobusu. „dzie-
wiątkę” napędzała andrychowska jednostka typu 6cT107/A6/7
o maksymalnej mocy 150 KM, która współpracowała z pięciobie-
gową manualną przekładnią S5-45 z Tczewa.

W 1999 roku fabryka w Sanoku, powracając do tradycji budo-
wy pojazdów specjalnych, wykonała w oparciu o model H9-21.41
autobus do pobierania krwi, oznaczony symbolem H9-32. Prze-
strzeń pojazdu podzielono na cztery strefy: przedział rejestracji
krwiodawców, przedział hematologii, gabinet lekarski oraz po-
mieszczenie do pobierania krwi. Autobus otrzymał dwie pary otwie-
ranych klamką drzwi, umieszczonych bezpośrednio przed osiami
(układ 1-1-0). Wyposażenie objęło pełne szyby boczne, pomarań-
czowego „koguta”, klimatyzator Webasto CC140, lodówkę, agre-
gat prądotwórczy, umywalkę, przepływowy podgrzewacz wody
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okna boczne z powiększoną częścią szyb przesuwnych.
Tak wyposażony autobus przetestowany został od
12 września do 13 listopada 1974 roku podczas wypra-
wy „Coral”, gdzie po trudnych drogach Bliskiego Wscho-
du przejechał łącznie 17 tys. km. Celem wyprawy była
kontrola działania układu chłodzenia oraz wentylacji
w warunkach suchego tropiku. W późniejszych latach
Autosany H9 w przeróżnych kompletacjach dostarcza-
ne były pod nazwą „Tropic” do krajów tropikalnych, m.in.
Ghany, Nigerii, Czadu i Ugandy.

Od 1961 roku sanocka fabryka współpracowała z Egiptem. Przedmio-
tem eksportu były mikrobusy Nysa oraz Sany H25, H27 i H100. W 1974
roku wyeksportowano do tego kraju pierwszych 16 pojazdów serii H9.
W 1977 roku autobusy H9 prezentowane były na wystawach w Kairze, Alek-
sandrii i na Cyprze, a kolejne 20 Autosanów trafiło wówczas do egipskiego
odbiorcy. Pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia podjęta została przez Auto-
sana współpraca z egipską firmą Micar. W Polsce budowano samojezdne
podwozia wersji międzymiastowej oraz dolną część nadwozia – do krawę-
dzi szyb. Przygotowane w ten sposób pojazdy eksportowano do Egiptu,
gdzie wykonywane były przez firmę Micar pozostałe prace montażowe. Kom-
pletne wnętrza – fotele, okna, elementy wykończenia sufitu, podłogi i ścian
– dostarczano luzem z Polski. Pojazdy posiadały oznaczenie H9-20.02 PKD.
Egipska strona podjęła się ponadto we własnym zakresie samodzielnego
montażu foteli, a budowane z ich zastosowaniem Autosany oznaczono sym-
bolem H9-20.04 PKD. Uzupełnieniem oferty na rynek egipski stały się kom-
pletne autobusy Autosan H9-20 Micar, sprzedawane w tym kraju obok po-
jazdów pochodzących z montażu. Wszystkie otrzymały na przedniej klapie
logo spółki Micar. Współpraca polsko-egipska trwała do roku 1985. Nato-
miast jeszcze w 1993 roku dla strony egipskiej Autosan wyprodukował pięć
kompletnych autobusów, oznaczonych symbolem H9-20.41E. Pojazdy wy-
posażono w klimatyzatory przestrzeni pasażerskiej firmy Konvekta, niespo-
tykane dotąd w pasażerskich odmianach modelu H9.

W 1979 roku sanocka fabryka wyprodukowała na bazie autobusu H9-12
serię 50 pojazdów sanitarnych H9-12.05 dla Libii. Do ich napędu posłużył
silnik 359 ze Starachowic. Przednia oś pojazdu otrzymała zawieszenie pneu-
matyczne. W oknach zostały zamontowane specjalne szyby pochłaniające
promienie podczerwieni. Specjalne, niestosowane dotąd dwuskrzydłowe
drzwi, sterowane pneumatycznie i otwierane na zewnątrz, znajdowały się
na zwisie przednim i tylnym. H9-12 wyposażony został w klimatyzator
Thermoking i posiadał 18 miejsc leżących oraz dwa fotele dla sanitariuszy.
Ponadto autobus zaopatrzono w aparaturę tlenową produkcji zachodnio-
niemieckiej oraz kompletne wyposażenie apteczne i lekarskie.

W tym samym roku wyprodukowano w Sanoku 17 podwozi samojezd-
nych typu H9-26, które zostały zabudowane w Grecji. Konstrukcje wypo-
sażono w silniki 359 (14 sztuk) oraz 6cT107 (3 sztuki). Kolejne 18 podwozi
typu H9-20 dla odbiorcy zagranicznego Autosan wykonał dopiero w la-
tach 1991-1992. Tymczasem w roku 1996 wykonano w Sanoku samojezdne
podwozie typu H9-20.42/P dla rosyjskiego producenta autobusów PAZ
Pawłowo.

W 1980 roku wyeksportowano pierwszą partię 75 autobusów do Angoli.
Pojazdy oznaczono symbolem H9-19 Export. Stanowiły one pochodną

Samojezdne podwozia H9 przeznaczone do montażu w Egipcie (Micar) (fot. ze
zbiorów W. Szczudlika)

Międzymiastowy Autosan H9-20.41E dla Egiptu z klimatyza-
torem (fot. Autosan)
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prototypu H9-19 z 1977 roku, a dodat-
kowym wyposażeniem stały się radio
oraz mikrofon. Autobusy dla Angoli wypo-
sażono w starachowickie silniki typu 359.
Rok później, w oparciu o model H9-20,
zbudowano autobus międzymiastowy,

Prototyp H9-28 przystosowany do ruchu lewostronnego. (fot. Autosan)

przeznaczony do ruchu lewostronnego. Po-
jazd, oznaczony symbolem H9-28, wypo-
sażony został w dwie pary drzwi, rozmiesz-
czone w układzie 2-0-1 po lewej stronie.
Przednie sterowane były pneumatycznie
i otwierane na zewnątrz, natomiast tylne

otwierano ręcznie. Jedyny tego typu pro-
totyp wyeksportowany został do Surinamu.

W latach 90., po przekształceniach po-
lityczno-gospodarczych w Europie Środko-
wo-Wschodniej, zmienił się diametralnie
rynek eksportowy autobusów z Sanoka.
Głównym kierunkiem stały się kraje, po-
wstałe w wyniku rozpadu byłego ZSRR.
Wiele nieodebranych pojazdów sprzedano
w Polsce, np. Autosany H9-20.40, opraco-
wane w 1992 roku i przeznaczone wstęp-
nie na rynek białoruski.

Wersje eksportowe „dziewiątki” produko-
wane były zgodnie z zamówieniem nabyw-
cy i często różniły się od oferowanych w Pol-
sce. Różnice obejmowały przede wszystkim
wyposażenie. Pojawiły się modele, wyposa-
żone w deskę rozdzielczą, przeniesioną z ro-
dziny H10 oraz pozbawione klapy na ścia-
nie przedniej. Stąd właśnie pochodzi mno-
gość oznaczeń, stosowanych w rodzinie H9.
Sanocki producent do samego końca zagra-
nicznej kariery H9 starał się w pełni dopaso-
wać do wymagań każdego odbiorcy. Przy-
kładem może być litewska wersja H9-21.41,
wyposażona w dwie pary pneumatycznie ste-
rowanych drzwi (2-0-2), niespotykana na pol-
skich drogach.


