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40 lat Autosana H9 (cz. 3)
Tramp – nowe oblicze „dziewiątki” (2000-2007)

Łukasz Supel

Rok 2000 okazał się przełomowym dla popularnej „dziewiątki”. Wte-
dy właśnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznych klientów, Auto-
san zaprezentował gruntownie zmodernizowaną wersję tego pojazdu,
oznaczoną symbolem A0909L „Tramp”. Konstrukcję pojazdu wciąż sta-
nowiła rama podłużnicowo-kratownicowa, współpracująca ze szkieletem
nadwozia, wykonanym z rur stalowych, co czyniło autobus prostym
w obsłudze i odpornym na zły stan dróg. Sztywne osie, przednia oraz
tylna napędowa – obie produkcji FON Radomsko – zawieszone zostały
na resorach. W porównaniu z modelem H9, „Tramp” został skrócony
o 700 mm. Do napędu posłużyła andrychowska jednostka 6cT107-3
o maksymalnej mocy 170 KM, spełniająca normy czystości spalin Euro-
2, która współpracowała z pięciobiegową przekładnią manualną TS5-60.
W autobusie zastosowano pneumatyczne hamulce bębnowe. Masa wła-
sna pojazdu wynosiła 8200 kg, masa całkowita – 12 500 kg.

W „Trampie” zastosowano szereg nowych technologii przeniesionych
zarezerwowanych modeli A10 „San” oraz „Lider”. Ściany czołowa oraz
tylna, jak również dach wykonane zostały z tworzywa sztucznego wzmac-
nianego włóknem szklanym i były mocowane do szkieletu metodą kleje-
nia. Boczne poszycie zewnętrzne wykonano natomiast z nierdzewnych
blach chromoniklowych. Pozwoliło to w znacznym stopniu uodpornić
pojazd na działanie korozji i tym samym zwiększyć znacznie jego okres
eksploatacyjny.

Stylistyka „Trampa” nawiązywała wciąż do popularnej „dziewiątki”
dużymi szybami bocznymi umieszczonymi w uszczelkach, jak też po-
dwójnymi reflektorami przednimi. Jednakże wyrównana została linia da-
chu, a archaiczną ścianę tylną zamieniono na nowoczesną, wyposażoną
w klejoną szybę, prostokątne pionowe reflektory. Również przednia szy-
ba została wklejona do konstrukcji nadwozia i otrzymała wbudowany
świetlik tablicy kierunkowej. Nadmienić warto, iż szyba ta pozostała dzie-
lona, dzięki czemu można było niewielkim kosztem dokonać wymiany jej
części w przypadku ewentualnej stłuczki. Wokół szyby i świetlika pojawi-
ła się charakterystyczna czarna maskownica. Pomiędzy przednimi świa-
tłami pojawiły się ozdobne przetłoczenia, nawiązujące do „Lidera”.
Nowością stały się również charakterystycznie zaokrąglone szyby bocz-
ne w tylnym rzędzie. Przednia klapa pozbawiona została charakterystycz-
nej dla rodziny H9 unoszonej klapy, która służyć miała przydatności po-
jazdu w warunkach specjalnych.

Autobus otrzymał dwie pary drzwi, wykonanych z aluminium, w ukła-
dzie 1-0-1. Pierwsze sterowane były pneumatycznie i otwierane na ze-
wnątrz, tylne natomiast posiadały klamkę. Sufit i ściany boczne wewnątrz
pokryte zostały płytami laminowanymi, podłoga – wykładziną antypośli-
zgową PVC. Ogrzewanie zapewniał, połączony z układem chłodzenia,
agregat wodny oraz dodatkowe nagrzewnice. Wentylacja odbywała się
poprzez przesuwne partie okien bocznych, wywietrzniki oraz za pomocą

Jedna z ostatnich wersji Autosana A09-09L.05 Tramp II (fot. W. Szczudlik)
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zespołu wentylacyjnego w ścianie przedniej. Przewóz bagażu zapewnia-
ły bagażniki podpodłogowe oraz półki, umieszczone pod sufitem. Stano-
wisko kierowcy zapożyczono z „dziewiątki”.

Autosan „Tramp” zaprezentowany został w dwóch odmianach.
Pierwszą była wersja lokalno-międzymiastowa, oznaczona symbolem
A0909L.01.01. Zapewniała przejazd 55 osobom, w tym 39 na wysokich
fotelach typu miękkiego. Fotele te umieszczone zostały w dwóch rzędach
na podestach, dzięki czemu powiększona została pojemność bagażni-
ków pod podłogą. Druga wersja, podmiejska – A0909L.01.02 – otrzyma-
ła, kosztem zmniejszonej pojemności bagażników, całkowicie płaską pod-
łogę oraz zmniejszoną do 20 foteli liczbę miejsc siedzących. Dzięki temu
autobus pomieścić mógł ogółem 70 pasażerów. Dla komunikacji pod-
miejskiej przewidziano niskie fotele typu twardego, wykonane z tworzyw
sztucznych i wykończone materiałami tapicerowanymi.

Podczas łódzkiej Wystawy Komunikacji Miejskiej w 2001 roku Autosan
pokazał prototyp autobusu A0909L Tramp w wersji miejskiej. Autobus
oznaczony został symbolem A09-09L.01.03. Konstrukcyjnie i technicznie
nie odróżniał się od swojego pierwowzoru. Posiadał natomiast nietypowy
dla tego modelu układ drzwi 1-2-0, wszystkie drzwi sterowane były pneu-
matycznie. Nad przednią szybą wydzielone zostało miejsce na tablicę
kierunkową. We wnętrzu znalazły miejsce 24 fotele typu twardego.
Niestety, seryjnej produkcji tej wersji popularnego Autosana nie podjęto,
zaś niewielkie firmy przewozowe, prowadzące działalność w małych
miastach, mogły jedynie kupić „Trampa” w wersji lokalnej A0909L.01.02.
Prototyp jeździ do dzisiaj w barwach MKS Sanok.

W roku 2001 poszerzono ofertę silnikową „Trampa” o jednostkę
Cummins B215-20 o maksymalnej mocy 215 KM, która spełniała normy
Euro-2. Oferowana ona była we wszystkich wersjach, tj.: międzymiasto-
wej A0909L.02.01, podmiejskiej A0909L.02.02 i szkolnej A0909L.02.S).
Pod koniec tego roku autobus otrzymał nieznacznie zmodernizowaną
ścianę przednią. Zlikwidowano charakterystyczny świetlik nad szybą oraz
otaczającą go maskownicę, natomiast pomiędzy reflektorami pojawiły się
nowe przetłoczenia o bardziej agresywnym kształcie.

„Tramp” powstał na życzenie głównych odbiorców autobusów
Autosan – przedsiębiorstw PKS, które ze względu na skromne zasoby
finansowe, wciąż poszukiwały prostego i niedrogiego autobusu. Stano-
wił idealne połączenie sprawdzonej konstrukcji „dziewiątki” z nowymi tech-
nologiami produkcji, zapewniającymi większą żywotność pojazdu.

Model A0909L zastąpić miał w zamierzeniu popularną „dziewiątkę”.
Jednak jeszcze przez następnych kilka lat oba autobusy produkowane
były równolegle. Autosany H9-20/21 w wersji międzymiastowej oraz szkol-
nej, wykonane w starej technologii i wyposażone w jednostki 6cT107 A6/7
okazały się tańsze. Nadmienić warto, że ich produkcja odbywała się na
mocy specjalnego zezwolenia, ponieważ stosowane silniki nie spełniały
obowiązujących już wtedy norm czystości spalin Euro-2. W 2002 roku
wyprodukowano ostatnich 107 szkolnych „Kleksów”, natomiast w roku
kolejnym – ostatnie 22 międzymiastowe „dziewiątki”.

W 2002 roku Autosan zaprezentował szkolną odmianę autobusu
A0909L.02.SL „Indiana”, przystosowaną do ruchu lewostronnego i prze-
znaczoną na rynek brytyjski. Autobus wyposażony został w jednoskrzy-
dłowe pneumatyczne drzwi, umieszczone na zwisie przednim z lewej stro-
ny oraz małe drzwi otwierane na klamkę, umieszczone za osią tylną, po
stronie prawej, które pełniły funkcję wyjścia bezpieczeństwa. Do napędu
posłużyła jednostka Cummins B215-20 Euro-2, współpracująca z pięcio-
biegową przekładnią manualną TS5-60. Autosan „Indiana” powstał w jed-
nym tylko egzemplarzu.

Rok później pokazana została kolejna, tym razem szkolna wersja po-
pularnego „Trampa” – A0909.04.S „Smyk”. Autobus otrzymał dwie pary
drzwi w układzie 1-0-1, przy czym pierwsze sterowane były pneumatycz-
nie, drugie – otwierane klamką. Każdorazowe ich otwarcie sygnalizowa-
ne było akustycznie. Wnętrze pojazdu wyposażone zostało w 43 sztywne

fotele, wykonane z tworzyw sztucznych i wykończone tapicerką. Z prawej
strony pojazdu, pomiędzy tylnym nadkolem a drzwiami, wygospodaro-
wane zostało miejsce na wózek inwalidzki. Tak jak w przypadku „Kleksa”
z zewnątrz „Smyk” wyróżnia się jaskrawym kolorem pomarańczowym oraz
specjalnym oznakowaniem – tablicami ostrzegawczymi na ścianach przed-
niej i tylnej oraz lampami ostrzegawczymi na tylnych narożach dachu.
Do napędu „Smyka” posłużyła znana andrychowska jednostka 6cT107-3
o maksymalnej mocy 170 KM, spełniająca normy czystości spalin Euro-2,
która współpracowała z sześciobiegową przekładnią manualną TS5-60.

Pierwsza wersja Trampa w wersji międzymniastowej – A09-09L.01.01.
(fot. Autosan)

Prototyp podmiejskiej wersji Trampa – A09-09L.01.03. (fot. Autosan)

Prototyp Autosana A09-09L Indiana dla ruchu lewostronnego
(fot. Autosan)
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W połowie 2004 roku obowiązywać zaczęły normy czystości spalin Euro-3.
Wtedy też podstawową jednostką napędową „Trampa” stał się motor
Renault DCi4 CJ01 o mocy 174 KM.

Trzy lata temu zaprezentowany został całkowicie zmodernizowany
autobus A0909L „Tramp II”. Głównymi założeniami tego projektu stały się
unifikacja niektórych elementów nadwozia z innymi autobusami Autosan,
odświeżenie stylistyki oraz zwiększenie ekonomii eksploatacji. Nowy
„Tramp II” zachował długość i szerokość poprzednika. Został przy tym
nieznacznie obniżony do 2955 mm (- 195 mm). Do napędu posłużyła
jednostka Renault DCi4 o maksymalnej mocy 174 KM, spełniająca normy
czystości spalin Euro-3, współpracująca z sześciobiegową przekładnią
manualną Eaton 4106B. W odniesieniu do poprzednika, „Tramp II” otrzy-
mał całkowicie nowe ściany czołowe. Przednia wyposażona została
w projektorowe reflektory w układzie pionowym z wkomponowanymi
z boku kierunkowskazami. Przednia szyba – wklejona do konstrukcji po-
jazdu – pozostała dzielona, dzięki czemu można było niewielkim kosz-
tem dokonać wymiany jej części w przypadku ewentualnej stłuczki.
W tylnej ścianie zamontowano, wzorem innych pojazdów Autosan, okrą-
głe światła w układzie pionowym.

Zmienione zostały również szyby boczne. W miejsce stosunkowo du-
żych, pamiętających jeszcze model H9, zamontowano znacznie mniej-
sze, również w uszczelkach. Zabieg ten wymusił zastosowanie w poszy-
ciu bocznym szerszego stalowego podszybia. W autobusie pojawiły się
ponadto nowe nadkola oraz lusterka.

Autosan „Tramp II” otrzymał dwie pary drzwi w układzie 1-0-1. Pierw-
sze – sterowane pneumatycznie oraz drugie – otwierane ręcznie. Nowo-
ścią stała się opcja montażu drugich drzwi, sterowanych pneumatycznie,
dotąd niedostępna w tym modelu. Ogrzewanie wnętrza pojazdu zapew-
niał agregat wodny, połączony z układem chłodzenia silnika oraz dodat-
kowe nagrzewnice. Do przewozu bagaży posłużyły półki podsufitowe oraz
bagażniki podpodłogowe o pojemności 2,5 m3.

Autobus oferowany był w trzech wersjach:
o międzymiastowej A0909L.04, wyposażonej w sztywne wysokie fotele,

o pojemności 55 osób, w tym 39 na miejscach siedzących. Masa wła-
sna tej wersji wyniosła 8200 kg, masa całkowita – 12 500 kg,

o lokalnej A0909L.04, wyposażonej w niskie kubełkowe fotele wykona-
ne z tworzywa sztucznego i pokryte materiałami tapicerowanymi,
o pojemności 70 osób, w tym 25 na miejscach siedzących. Masa wła-
sna tej wersji przyjęła wartość 8000 kg, masa całkowita – 13 000 kg,

o szkolnej A0909L.04.S – oznaczonej nazwą „Smyk” – wyposażonej w 41
niskich foteli kubełkowych wykonanych z tworzywa sztucznego oraz
dodatkowe miejsce na wózek inwalidzki. Masa własna tej wersji wy-
niosła 8200 kg, masa całkowita – 12 500 kg.
Nowy Autosan, ze względu na atrakcyjną cenę, prostotę konstrukcji

i stosunkowo niskie koszty eksploatacji, szybko zdobył popularność, głów-
nie wśród przedsiębiorstw PKS. Jego szkolna odmiana stała się również
stałym elementem krajobrazu gminnych dróg.

Oferta „Trampa” nie zaspokoiła w pełni potrzeb polskiego rynku. Wiele
przedsiębiorstw, które eksploatowały popularne Autosany H9, ze wzglę-
du na skromny budżet, poszukiwały tańszej alternatywy pozyskania au-
tobusu. Sanocki producent od wielu lat prowadził odbudowy popular-
nych „dziewiątek”. Pokazany w 1999 roku „Tramp” stał się nowym kierun-
kiem w odbudowach autobusów H9-20/21/35. Odtąd pojazdy te, wypo-
sażane w całkowicie nowe nadwozie i regenerowane zespoły napędowo-
jezdne, otrzymywały ściany czołową oraz tylną, zapożyczoną z modelu
A0909L. Ponadto w wersjach H9-20/21 montowano sterowane pneuma-
tycznie drzwi aluminiowe, natomiast w miejskiej odmianie H9-35 – wy-
mianie podlegały zarówno drzwi przednie, jak i tylne.

Prezentacja „Trampa II” stanowiła kolejną odsłonę modelu H9, który
wyposażony był odtąd w nowego typu ściany czołowe. Starsze pocho-
dzenie autobusu zdradza wizualnie jedynie większa długość oraz potężne

szyby boczne. Zważywszy na ogromną liczbę autobusów H9, jaka znaj-
duje się obecnie w eksploatacji, możemy tylko przypuszczać, iż jeszcze
przez wiele następnych lat bramy sanockiej fabryki opuszczać będą, obok
nowych „Trampów”, również bliźniaczo do nich podobne „dziewiątki” po
regeneracji. W roku 2006 Autosan wyprodukował partię 30 autobusów,
oznaczonych symbolem H9-21/A09. Nowe „dziewiątki” wyposażone zo-
stały w jednostki 6cT107-3/A4 Euro-2 o maksymalnej mocy 207 KM oraz
osie FON Radomsko. Charakterystycznym wyróżnikiem tych pojazdów
stały się ściany czołowe, zapożyczone z pierwszej wersji „Trampa” oraz
nowego typu nadkola przy zachowaniu pokaźnych rozmiarów szyb bocz-
nych. Ich zarejestrowanie stało się możliwe dzięki zwolnieniu z obowiąz-
ku homologacji wydanego przez Ministerstwo Transportu dla małej serii
pojazdów. Głównym odbiorcą nowych „dziewiątek” stał się podkarpacki
oddział firmy Veolia Transport.

We wrześniu 2006 roku Autosan dokonał kolejnej odsłony popular-
nego „Trampa”. Sztywne osie pojazdu zawieszone zostały na miechach
powietrznych i amortyzatorach teleskopowych. Na wszystkich osiach za-
montowano tarczowe hamulce, wspomagane systemami ABS i ASR. No-
wością stało się zastosowanie mostu napędowego Meritor oraz przedniej
osi LAF. Nowe zawieszenie przyczyniło się do znacznej poprawy komfor-
tu jazdy, nie powiększając przy tym znacznie kosztu autobusu. Nadwozie
„Trampa” zostało unowocześnione poprzez zastosowanie nowych szyb
bocznych, wklejanych do szkieletu, pełnej szyby przedniej z poziomo uło-
żonymi wycieraczkami, zmodernizowanych nadkoli oraz nowych drzwi
przednich. Dzięki modernizacji autobus zyskał znacznie nowocześniejszą
sylwetkę, która w żaden sposób nie nawiązywała już do modelu H9.

Fot. 23. Smyk – szkolna wersja Trampa (fot. Autosan)

Fot. 24. Autosan A09-09L Tramp II (fot. Autosan)
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Nadmienić warto, iż wklejane do szkieletu szyby boczne stanowiły w ofer-
cie opcję dodatkową. W standardowym wykonaniu autobusy otrzymywa-
ły wciąż okna montowane w uszczelkach. Do napędu posłużyła jednost-
ka Renault DCi4 o maksymalnej mocy 174 KM, spełniająca normy czy-
stości spalin Euro-3, współpracująca z sześciobiegową przekładnią ma-
nualną Eaton 4106B.

We wrześniu 2006 roku obowiązywać zaczęły na terenie państw Unii
Europejskiej nowe normy czystości spalin Euro-4. Jednakże większość
autobusów, oferowanych w Polsce, sprzedawana była na mocy specjal-
nych okresowych zezwoleń z jednostkami Euro-3. Tak też do kwietnia
2007 roku funkcjonowała oferta „Trampa”.

W kwietniu popularny autobus z Sanoka otrzymał nową jednostkę
napędową Renault DXi5 Euro-4 o mocy 190 KM, współpracującą z sze-
ściobiegową przekładnią manualną ZF 6S-700 BO (wersja A0909L.06).
W ofercie pojawiła się również wersja A0909L.05, wyposażona w jednost-
kę Cummins ISBe4 Euro-4 o mocy maksymalnej 185 KM. Zastosowanie
którejkolwiek jednostki wymagało montażu dodatkowego zbiornika na
płyn AdBlue. Dlatego też „Tramp” został po raz kolejny zmodernizowany.
Drugie drzwi, umieszczone dotychczas na tylnym zwisie, przeniesione
zostały bezpośrednio przed oś napędową (układ 1-1-0), przy czym nadal
otwierane były one ręcznie. Sterowanie pneumatyczne pozostało opcją
dodatkową. Tymczasem na zwisie tylnym, w dotychczasowym miejscu
drzwi, zamontowano wspomniany wyżej zbiornik AdBlue oraz kompo-
nenty układu zasilania, takie jak odolejacz i osuszacz powietrza.

Listę standardowego wyposażenia uzupełniły, dotychczas opcjonal-
ne, wklejane do szkieletu szyby boczne. Jedynie na specjalne zamówie-
nie odbiorcy producent wykonuje montaż szyb w starej technologii. Poja-
wiła się również możliwość montażu klimatyzatora przestrzeni pasażer-
skiej, dotychczas zarezerwowana dla droższych modeli. Pierwsze klima-
tyzowane „Trampy” wyeksportowane zostały na Węgry.

Obok „Trampa II” oferowana jest jego szkolna odmiana –
A0909L.05.S „Smyk”. Po zaprzestaniu produkcji Jelcza L090M „As”,
Autosan „Smyk” stał się jedynym autobusem dla szkół, proponowa-
nym przez spółkę Polskie Autobusy. Popularny gimbus, oferowany
Ministerstwu Edukacji Narodowej, przy zachowaniu podstawowych pa-
rametrów „cywilnego” brata, został zubożony poprzez montaż szyb
bocznych w uszczelkach. Jednakże „Smyk” oferowany jest również
w bogatszych wersjach, posiadających wklejane do szkieletu szyby,
a nawet klimatyzator.

Podsumowanie
Zarząd Autosana już w połowie lat 80. planował zastąpienie w ofercie

modelu H9 nowoczesnym międzymiastowym autobusem średniej pojem-
ności – H10-21. Jednakże przedstawiciel nowej generacji w tym segmen-
cie – H10-10 – pojawił się w produkcji seryjnej dopiero w roku 1992.
Wydawać by się mogło, iż popularna „dziewiątka” odejdzie wtedy na za-
służoną emeryturę. Prostota konstrukcji, mała awaryjność i przede wszyst-
kim, niskie koszty zakupu oraz eksploatacji, utrzymały jednak ten model
w produkcji przez następne lata. Dokonane w 1999 i 2006 roku moderni-
zacje (A0909L) ukazały, iż polski rynek autobusów międzymiastowych,
reprezentowany w większości przez przedsiębiorstwa PKS, tak napraw-
dę potrzebuje taniego pojazdu. Poczciwy „Tramp” z pewnością jeszcze
przez kilka następnych lat stanowić będzie może już nie podstawowy, ale
na pewno istotny element oferty sanockiej fabryki.

Autor składa szczególne podziękowania panu Wiesławowi Szczu-
dlikowi – pracownikowi firmy Autosan S.A. i Twórcy strony internetowej
www.autosan.zs.pl, poświęconej historii sanockiego producenta – za
pomoc w napisaniu niniejszej publikacji oraz udostępnienie archiwal-
nych materiałów zdjęciowych.

Fot. 25. Nowa „dziewiątka” – H9-21/A09 (fot. W. Szczudlik)


