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Eurolider – nowy rozdział w historii Autosanu

Nowości targów Transexpo 2008

1. Historia konstrukcji
Niemal 20 lat temu, gdy w Polsce za-

czynał się trudny okres transformacji ustro-
jowej, Autosan dysponował dość skromną
i niezbyt nowoczesną ofertą. Składało się
na niego kilka wersji modelu H9 i jeden no-
wocześniejszy model serii H10. Zdając so-
bie sprawę ze zmian na rynku, dość szybko
przystąpiono do uruchamiania produkcji
kolejnych modeli serii H10, której rozwój,

w związku z kryzysem gospodarczym pod
koniec lat 80., został wstrzymany.

Jednak już wówczas było wiadomo, że
rodzina H10, mimo atrakcyjnej ceny, nie jest
w stanie konkurować z konstrukcjami spro-
wadzanymi do Polski z Europy Zachodniej.
Dlatego już w połowie lat 90. rozpoczęto
prace nad kolejną generacją autobusów
A10, których pierwszym owocem był auto-
bus miejski A1010M. Później dołączyły do

niego modele międzymiastowe A1012T
i A1010T, a nawet wysokopokładowy
A1112T. Choć początkowo nie zyskiwały
one zbyt dużej popularności, zdecydowa-
nie ustępując pod względem sprzedaży star-
szym i tańszym konstrukcjom, na początku
obecnej dekady ich sprzedaż znacznie
wzrosła. Jednym z najpopularniejszych au-
tobusów w Polsce został dziesięciometro-
wy Autosan A1010T Lider Midi.

Autobus Autosan A12.13C Eurolider podczas premierowego pokazu na targach Transexpo 2008 w Kielcach

Podczas tegorocznych targów TRANSEXPO w Kielcach wśród premierowych prezentacji był nowy autobus między-

miastowy z Sanoka – Eurolider. Tym samym Autosan rozpoczął produkcję nowej generacji pojazdów, które zaczną

wypierać z produkcji popularne autobusy serii A10. Dzięki nowej konstrukcji, Autosan zamierza w dalszym ciągu

utrzymać dominującą pozycję na rynku autobusów międzymiastowych w Polsce oraz rozwijać produkcję ekspor-

tową. Eurolider to także pierwszy wyprodukowany w naszym kraju dwuosiowy autobus o długości 13 m. Autobus

zdobył wyróżnienie Targów Kielce.
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Jednak rosnąca konkurencja, głównie ze
strony takich firm, jak Irisbus, Kapena, czy
Solbus spowodowała, że popularne Lidery
zaczęły tracić rynkowy impet. Sytuacja po-
gorszyła się w momencie wprowadzenia
przez konkurentów nowych modeli takich, jak
Irisbus Crossway, czy Solbus Solway i Sol-
tour. Aby uniezależnić się od zmiennego ryn-
ku polskiego, Autosan coraz intensywniej
zaczął rozwijać eksport, przede wszystkim do
Skandynawii. Wejście na ten rynek stanowi-
ło dla polskiego producenta nie lada wyzwa-
nie, związane z oczekiwaną przez klientów
wysoką jakością i niezawodnością oraz ela-
stycznością w zakresie kompletacji i ofero-
wanych wersji nadwoziowych. Powyższe
czynniki oraz planowane rozszerzenie eks-
pansji na kolejne rynki Europy Zachodniej,
skłoniły zarząd Autosanu do podjęcia decy-
zji o rozpoczęciu prac nad następcą popu-
larnej serii Liderów.

Prace nad nową rodziną autobusów roz-
poczęto pod koniec 2006 r. W przeciwień-
stwie do serii A10, która w części podwozio-
wej bazowała na poprzedniej rodzinie H10,
tym razem podjęto decyzję, że nowa kon-
strukcja zostanie opracowana od podstaw,
w oparciu o nowe założenia i przepisy doty-
czące, np. maksymalnych wymiarów nadwo-
zia. I tak, postanowiono, że Eurolider będzie
konstrukcją całkowicie samonośną, zbudo-
waną z kilku modułów, co umożliwi z jednej
strony szybkie tworzenie nowych odmian,
a z drugiej – skrócenie czasu budowy jedne-
go autobusu oraz ograniczenie kosztów
produkcji.

We wstępnej koncepcji rodzina Eurolide-
rów miała obejmować 3 wersje pojemnościo-
we o długości 9,7 oraz 11 i 12,5 m, a więc
o jedną więcej, niż w dotychczasowej rodzi-
nie Liderów. Ostatecznie jednak, w odpowie-
dzi na rosnące zapotrzebowanie w Europie
Zachodniej na autobusy o zwiększonej po-
jemności, zdecydowano się wprowadzić ko-
lejną wersję o długości 13,2 m. Opracowa-
nie stylistyki nadwozia i wnętrza autobusu po-
wierzono zewnętrznej firmie. Pierwszy owoc
tych prac można było zobaczyć na początku
października 2008 r. na targach w Kielcach,
gdzie swoją światową premierę miał najdłuż-
szy (13,2 m) model rodziny Eurolider.

2. Opis konstrukcji
2.1. Nadwozie

Bryła nadwozia charakteryzuje się mod-
nymi obecnie, ostrymi liniami i krzywiznami
w stylu „sharp-cut”. Choć Eurolider jako ca-
łość stylistycznie nie jest zunifikowany z in-
nymi modelami Autosana, można w jego nad-
woziu znaleźć kilka elementów, przejętych
z rodziny A10/A11, takich jak projektorowe

światła zewnętrzne, czy malowane na czar-
no przednie podszybie.

Charakterystyczną cechą nadwozia Eu-
rolidera jest zastosowanie srebrnych pasów,
wykonanych z polerowanego aluminium,
usytuowanych wokół przednich reflektorów,
wzdłuż ściany czołowej, przednich drzwi,
dolnej krawędzi okna bocznego oraz szyby
tylnej. Dodaje to całej bryle większego dyna-
mizmu i podkreśla nowoczesność konstruk-
cji. Innymi charakterystycznymi elementami
nowego nadwozia są m.in. gięte szyby bocz-
ne i wysunięte zderzaki. Lakierowane na czar-
no elementy poszycia ponad drzwiami,
tworzą jednolity pas z szybami bocznymi.
Z nadwozia wyeliminowano wszelkie listwy
na łączeniach elementów poszycia, dzięki
czemu ściany boczne stanowią jednolitą,
gładką powierzchnię. Generalnie osiągnięto
dobry i ciekawy efekt wizualny.

Konstrukcja nośna Eurolidera wykona-
na jest z kształtowników o przekroju za-
mkniętym ze stali konstrukcyjnej o podwyż-
szonej jakości. Na życzenie klienta struktu-
ra nośna może być wykonana ze stali nie-
rdzewnej. Poszycie zewnętrzne, klejone do
szkieletu, składa się z elementów ze stali nie-
rdzewnej i tworzyw sztucznych. Klapy ba-
gażników podpodłogowych i klapy przeglą-
dowe wykonane zostały z aluminium. Pre-
zentowany na targach autobus posiadał
dwie pary drzwi odskokowych, otwieranych
na zewnątrz, w układzie 1-1-0. Dodatkowym
udogodnieniem dla pasażerów i dla kierow-
cy są zewnętrzne lampy, oświetlające oba
wejścia po otwarciu drzwi.

Zgodnie z wymogami rynku szwedzkie-
go, autobus został wyposażony w windę
Braun UVL, umożliwiającą zabranie na

pokład osób niepełnosprawnych. Winda zo-
stała wkomponowana w stopień drzwi środ-
kowych, dzięki czemu w stanie złożonym, we
wnętrzu nie ma żadnych wystających elemen-
tów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla
pasażerów. Ciekawostką jest zastosowanie
w środkowych drzwiach dodatkowego, otwie-
ranego ręcznie skrzydła. Po jego rozłożeniu
szerokość drzwi wzrasta z 720 mm do po-
nad 900 mm. Umożliwia to wprowadzenie do
pojazdu nawet największych wózków elek-
trycznych. Przy normalnej wymianie pasaże-
rów na przystankach, wykorzystywane jest
tylko jedno skrzydło otwierane pneumatycz-
nie z miejsca kierowcy. W momencie zasy-
gnalizowania kierowcy zamiaru skorzystania
przez osobę niepełnosprawną z windy, kie-
rowca podchodzi i otwiera ręcznie drugie,
węższe skrzydło, które jednocześnie odblo-
kowuje dostęp do windy. To proste rozwią-
zanie znane już na rynkach skandynawskich,
jest dobrym zabezpieczeniem przed urucho-
mieniem windy przez osoby niepowołane
oraz doskonale chroni wnętrze przed nad-
miernym wychłodzeniem podczas postoju na
przystanku w okresie zimowym. Dodatkowo,
rozwiązanie to pozwala na lepsze wykorzy-
stanie przestrzeni pasażerskiej, które umoż-
liwia zamontowanie dodatkowej pary składa-
nych foteli.

2.2. Wnętrze
W autobusie zamontowano 51 foteli pa-

sażerskich z wysokimi oparciami oraz prze-
widziano jedno miejsce na wózek inwalidzki.
Ponad fotelami zamontowano półki bagażo-
we o obłych kształtach, wyposażone w indy-
widualne zestawy nawiewowo-oświetleniowe
dla każdego fotela. W ich powierzchnie

Przednia ściana z charakterystycznymi srebrnymi pasami z polerowanego aluminium
(fot. Z. Rusak)
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wkomponowano obicia tapicerskie, kore-
spondujące z kolorystyką foteli. Ogrzewanie
wnętrza zapewnia agregat wodny, współpra-
cujący z grzejnikami konwektorowymi połą-
czony z układem chłodzenia silnika, a także
dodatkowe nagrzewnice. O odpowiednie
warunki termiczne dba układ klimatyzacyjny,
ale także wywietrzniki dachowe i zespół wen-
tylacyjny w ścianie przedniej. Pod podłogą
umiejscowiono przestrzeń bagażową o po-
jemności 6 m3.

Stanowisko kierowcy, oddzielone od
przestrzeni pasażerskiej szybą, zostało wy-
posażone w komfortowy fotel kierowcy ISRI
z funkcją obracania. W związku z wprowa-
dzeniem instalacji elektrycznej bazującej na
magistrali CAN, zdecydowano się na zamon-
towanie dobrze znanej deski rozdzielczej
Siemens VDO. Środkowa konsola została tak
ukształtowana, aby była możliwa zabudowa
kasy fiskalnej w miejscu łatwo dostępnym dla
kierowcy, która jednocześnie nie ogranicza
widoczności obszaru położonego tuż przed
autobusem. W konsoli tej zamontowano pa-
nel sterowania klimatyzacją, radio z odtwa-
rzaczem CD, tachograf cyfrowy i sterownik
tablic kierunkowych. Poniżej konsoli wygo-
spodarowano miejsce na dodatkowy scho-
wek dla kierowcy.

2.3. Podwozie
W przeciwieństwie do serii Liderów, nowa

generacja autobusów Autosan została opra-
cowana zupełnie od podstaw. Ich konstruk-
cja w pełni odpowiada aktualnym światowym
tendencjom – posiadają więc samonośne

nadwozie, pneumatyczne zawieszenie obu
osi – w tym niezależnie zawieszoną oś przed-
nią – oraz tarczowe hamulce na obydwu
osiach. Ponieważ Eurolider został opracowa-
ny głównie z myślą o rynkach Europy
Zachodniej, gdzie klienci mają wysokie wy-
magania odnośnie bezpieczeństwa, w no-
wym autobusie można znaleźć wiele nowo-
czesnych systemów, takich jak EBS (układ
elektronicznego sterowania hamulcami),
ABS/ASR czy ESP (układ elektronicznej sta-
bilizacji toru jazdy).

2.4. Układ napędowy i jezdny
Tak jak w serii A10, także w Euroliderach

silnik umieszczono z lewej strony na tylnym
zwisie, który napędza most za pośrednic-
twem wału napędowego koła tylnego. Także
stosowane zespoły napędowe i jezdne są po-
dobne do tych, jakie znamy z autobusów
Lider. W modelach dwunasto- i trzynastome-
trowych będą to sześciocylindrowe silniki
Renault DXi7 o pojemności 7,2 dm3 i mocy
235 kW (320 KM) oraz Cummins ISBe o po-
jemności 6,7 dm3 i mocy 220 kW (300 KM).
W modelu o długości 9,7 m stosowane będą
czterocylindrowe jednostki znane z modelu
Tramp: Renault DXi5 o pojemności 4,8 dm3

i mocy 140 kW (190 KM) oraz Cummins ISBe
o pojemności 4,5 dm3 i mocy 136 kW
(185 KM). Silniki te współpracują z mecha-
nicznymi skrzyniami biegów ZF 6S-1200
(w modelu 9,7 m: 6S-700) lub automatycz-
nymi Allison T350R (w modelu 9,7 m: T280R).

W modelu A1213C zaprezentowanym
w Kielcach zastosowano automatyczną skrzy-
nię biegów Allison oraz zespoły jezdne ZF.
Jak się dowiedzieliśmy podczas targów,
w autobusach opcyjnie będą montowane tań-
sze podzespoły, na razie nie ma jednak pew-
ności czy firma zdecyduje się na stosowany
dotychczas tandem oś przednia LAF – most
napędowy Meritor. Niezależnie od dostawcy,
na obu osiach stosowane będą hamulce
tarczowe.

2.5. Wyposażenie
Autobus zaprezentowany w Kielcach

charakteryzował się dość bogatym wyposa-
żeniem jak na autobusy międzymiastowe.

Środkowe drzwi z windą zamontowaną pod
pierwszym stopniem. Aby umożliwić wprowa-
dzenie wózka inwalidzkiego, w drzwiach za-
stosowano dodatkowe skrzydło, otwierane
ręcznie (fot. Z. Rusak)

Widok na wejście przez drzwi środkowe
z zamkniętym dodatkowym skrzydłem drzwi

Wnętrze Eurolidera z wysokimi fotelami, wyposażonymi w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa
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Obejmowało ono, klimatyzację przestrzeni
pasażerskiej z indywidualnymi nawiewami,
fotele z regulacją oparcia, wyposażone
w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, a tak-
że szkielet wykonany ze stali nierdzewnej,
kołpaki kół, czy system przyklęku ECAS.
Lista dodatkowego wyposażenia zawiera
także szyby termoizolacyjne, system prze-
ciwpożarowy DAFO w komorze silnika, ze-
staw audio-video (odtwarzacz DVD, 2 mo-
nitory LCD) oraz turystyczne fotele pasażer-
skie (wyposażone w składany stolik, siatecz-
kę i zagłówek z logo) z funkcją przesuwu
bocznego.

3. Oznaczenia modeli
System oznaczeń modeli jest dość po-

dobny do stosowanego dotychczas. Pierw-
sza litera jest stała („A”), a dwie kolejne cy-
fry oznaczają generację autobusów. Po A10
i A11 przyszedł czas na A12. Trzecia i czwar-
ta cyfra odpowiadają przybliżonej długości
w metrach, a ostatnia litera zastosowane-
mu silnikowi.

4. Plany rozwoju konstrukcji
Dziś wiadomo, że zarówno prototyp za-

prezentowany w Kielcach, jak i kolejne 4 au-
tobusy, trafią do klientów ze Szwecji. Proto-
typowy model o długości 13,2 m został za-
prezentowany także na wystawie Persontra-
fik, która odbyła się w dniach 15-17 paździer-
nika w Goteborgu.

Ciekawie prezentują się także plany roz-
wojowe firmy wobec nowej rodziny autobu-
sów. Ponieważ pierwszym rynkiem, na któ-
ry kierowane będą autobusy Eurolider jest
Szwecja, także harmonogram wprowadza-
nia kolejnych odmian jest dostosowany
do wymagań tego rynku. Dlatego jako dru-
gi w kolejce jest autobus międzymiastowy
o długości 13,2 m, w popularnej w Skandy-
nawii odmianie niskowejściowej. Model ten
powinien pojawić się na rynku na początku
drugiego kwartału 2009 r. Kolejna przewi-
dziana do wprowadzenia wersja to autobus
dwunastometrowy, który na rynku pojawi się
na początku lata przyszłego roku. Jako
ostatni, jesienią do oferty trafi model o dłu-
gości 9,7 m.

Stanowisko kierowcy w autobusie Autosan A12.13C Eurolider z widoczną wnęką na kasę
fiskalną (fot. Z. Rusak)

Na tym jednak nie koniec. W związku
z ogłoszeniem upadłości przez Jelcz SA, Au-
tosan otrzymał zielone światło dla wznowie-
nia prac nad nowymi autobusami miejskimi.
W firmie powołane zostało nowe biuro kon-
strukcyjne, mające za zadanie opracowanie
nowej rodziny pojazdów. Ambitne plany
Autosana zakładają wdrożenie w 2009 r. do
produkcji dwóch, zunifikowanych konstruk-
cji: niskowejściowej i niskopodłogowej. Prze-
widuje się, że pierwsza z nich zostanie za-
prezentowana we wrześniu podczas kolejnej
edycji targów Transexpo, a druga – pod ko-
niec przyszłego roku.

5. Podsumowanie
Jak więc widać, Eurolider to dopiero dru-

gi – po modelu Wetlina – krok do całkowitej
wymiany gamy autobusów oferowanych
przez firmę z Sanoka. Jeżeli wprowadzona
w Euroliderach, modułowa koncepcja bu-
dowy nadwozi przyniesie przewidziane

oszczędności i – zgodnie z zapowiedziami –
umożliwi utrzymanie cen nowej generacji
autobusów na poziomie zbliżonym do popu-
larnych Liderów, nowej rodzinie można wró-
żyć sukces na rynku, także polskim. Powin-
no to umożliwić Autosanowi odzyskanie czę-
ści rynku odebranego mu w ostatnim czasie
przede wszystkim przez Irisbusa, a częścio-
wo także i Solbusa.

Wprowadzenie odmian niskowejścio-
wych Eurolidera pozwoli z kolei zdobyć
mocniejszą pozycję na rynkach skandynaw-
skich, a ponowne wejście w segment auto-
busów miejskich spowoduje, że Autosan
będzie dysponował kompleksową ofertą dla
każdego klienta. Jeżeli firmie uda się prze-
jąć większą część segmentu autobusów
miejskich po upadającym Jelczu, może to
być znaczące wzmocnienie jej pozycji. Trzy-
mamy zatem kciuki za to, aby te ambitne
plany udało się w najbliższych latach w peł-
ni zrealizować.


