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Łukasz Supel

Medium A10-10M
średniopojemny autobus miejski z Autosana

Trzydrzwiowa wersja średniopojemnego autobusu Autosan A1010 M, wyposażona w silnik
6cT107 z Andrychowa

Tradycja budowania autobusów
miejskich średniej pojemności narodzi-
ła się w Sanoku w latach 50. ubiegłego
stulecia. Przyjęto wówczas założenie,
iż większe pojazdy produkowane będą
w Jelczańskich Zakładach Samochodo-
wych, a średnie – w Sanockiej Fabryce
Autobusów. Podział taki pomiędzy JZS
i SFA utrzymał się aż do 2005 roku.
W 1958 roku ruszyła seryjna produkcja
modelu San H01B. Autobus sukcesyw-
nie modernizowano, prezentując kolej-
ne wersje: H25 (1962), H27 (1964) oraz
H100 (1966). Przełomową konstrukcją
okazał się prototyp Sanok 09 w miej-
skiej wersji, zaprezentowany w 1969
roku, który dał początek serii H9-35, bu-
dowanej aż do roku 2000. Próby wpro-
wadzenia nowego miejskiego autobu-
su średniej pojemności podejmowano
w Sanoku na przełomie lat 70. i 80. ubie-
głego stulecia. Owocem prac stały się
prototypy H9/II, H110-30 / H-90 oraz
H10-30, jednakże żadnej konstrukcji nie
wprowadzono do seryjnej produkcji,
koncentrując się na ofercie sprawdzo-
nego H9-35.

Nowa generacja autobusu
klasy midi dla polskich miast

W 1994 roku nastąpiła prywatyzacja
Sanockiej Fabryki Autobusów. Inwesto-
rem strategicznym została spółka Sobie-
sław Zasada Centrum SA, a fabryka
otrzymała nazwę Autosan SA. Oferta
Autosana obejmowała wówczas zaled-
wie trzy autobusy miejskie – nowo wpro-
wadzony do produkcji pojazd klasy mini
H7-20, mało popularny autobus maxi
H10-11.11 oraz przestarzałą konstrukcję
średniej pojemności – H9-35.

Zrozumiałą stała się zatem decyzja
o podjęciu prac nad nowym autobusem
miejskim klasy midi. Przyjęto następują-
ce założenia projektowe:
o celem prac jest opracowanie autobu-

su wysokopodłogowego o długości
około 10 m,

o zastosowane rozwiązania konstruk-
cyjne, materiały i technologie, zespo-
ły układu napędowego i jezdnego
oraz pozostałe elementy wyposażenia
powinny posiadać poziom jakościo-
wy, reprezentowany przez wyroby re-
nomowanych marek zachodnich,

o sylwetka autobusu, jego parametry
oraz poziom jakościowy musi być
porównywalny do innych konstrukcji
europejskich.
Przed projektowaną konstrukcją po-

stawiono następujące wymagania:
Z minimalizacja masy własnej,
Z wysoka odporność na korozję,
Z minimalizacja pracochłonności oraz

prostota i funkcjonalność przyjętych
rozwiązań,

Z stosowanie wysokiej jakości kom-
ponentów,

Z konstrukcja umożliwiająca modyfika-
cję w zakresie kompletacji, wyposa-
żenia i kształtowania wnętrza.
W wyniku prac powstał nowy auto-

bus, oznaczony symbolem A10-10M.
Jego konstrukcję oparto na podłużnico-
wo-kratownicowej ramie, wykonanej
z elementów, łączonych ze sobą po-
przez spawanie. Ramę połączono ze
szkieletem nadwozia, wykonanym ze
stalowych rur, połączonych ze sobą rów-
nież metodą spawania. Elementy poszy-
cia ścian bocznych oraz dachu stano-
wiła blacha aluminiowa, mocowana do
szkieletu metodą klejenia. Ściany przed-
nia oraz tylna wykonane zostały z lami-
natów i również zostały umocowane do
szkieletu metodą klejenia. Szyby bocz-
ne oraz dzieloną przednią umieszczo-
no w uszczelkach. Natomiast szybę
tylną wklejono do nadwozia. Klapy bocz-
ne zamocowano na zawiasie listwowym,
dzięki czemu uzyskano łatwy dostęp
do większości zespołów podwozia oraz
wyposażenia elektrycznego. Zespół
napędowy umieszczony został na zwi-
sie tylnym.

W konstrukcji wykorzystano bębno-
we, sterowane pneumatycznie hamulce
robocze oraz sprężynowy, sterowany
pneumatycznie hamulec awaryjny, dzia-
łający na koła tylne. W opcji przewidzia-
no montaż układów ABS i ASR. Osie
pojazdu – sztywne – zawieszone zostały
na miechach powietrznych. Dodatko-
wym elementem, służącym poprawie sta-
bilności podczas jazdy, stał się stabiliza-
tor przechyłu, montowany na każdej osi.
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Jeden z pierwszych prototypów Autosana średniej pojemności
H10-30

Przez wiele lat model H09-35 był podstawowym modelem autobusu
miejskiego eksploatowanym w miastach małej i średniej wielkości

Wejście do autobusu wymagało pokonania dwóch stopniAutosan A1010 M wyróżniał się przyjemną dla oka stylistyką

Autobus posiadał wymiary odpo-
wiednio: długość 9995 mm, szerokość
2500 mm oraz wysokość 2980 mm.
Rozstaw osi przyjął wartość 4700 mm.
Masa własna pojazdu wyniosła 8000 kg,
a masa całkowita – 13 500 kg.

Wnętrze autobusu odpowiadało ów-
czesnym standardom stosowanym
w Polsce. Do wykończenia ścian bocz-
nych oraz sufitu posłużyły płyty unilam,
a podłogę wyłożono wykładziną antypo-
ślizgową. Wygodną jazdę zapewniały
plastikowe fotele z tapicerowanymi
wkładkami. W nowym Autosanie zasto-
sowano całkowicie nową deskę roz-
dzielczą kierowcy, wykonaną z lamina-
tów, która otrzymała czytelny układ
wskaźników. Również z laminatów po-
wstała kabina kierowcy typu półotwar-
tego. Ogrzewanie wnętrza zapewniały
niezależny agregat grzewczy oraz grzej-
niki konwektorowe. Wentylacja nato-
miast odbywała się poprzez przesuwne
górne partie szyb bocznych i dwa otwo-
ry dachowe.

W autobusie zastosowano kompu-
ter pokładowy firmy R&G, który stero-
wał pracą elektronicznych wyświetlaczy
i kasowników. Komputer rejestrował tak-
że pracę silnika i obciążenie pojazdu,
liczbę pasażerów oraz odchylenie od
planowanego rozkładu jazdy.

Stylistyka nadwozia A10-10M dorów-
nywała pojazdom zachodnim. Nowo-
czesna ściana przednia otrzymała wy-
dzielone miejsce na tablicę kierunkową;
górne krawędzie szyb bocznych przebie-
gały poniżej linii dachu, umożliwiając
montaż wyświetlacza. Również na ścia-
nie tylnej umiejscowiono wąski wyświe-
tlacz numeru linii. Przednie i tylne reflek-
tory zapożyczono z rodziny H10. Warto
nadmienić, iż pierwsze prototypy A10-10M
posiadały tylne światła, umieszczone
w zderzaku, w układzie poziomym.

W 1994 roku zbudowano dwa proto-
typy A10-10M. Pierwszy wyposażono
w przednią oś oraz most tylny z Radom-
ska oraz silnik typu Cummins D5.9-145.10
o maksymalnej mocy 147 KM, spełniający

normy czystości Euro-1. Do przeniesie-
nia napędu posłużyła trzybiegowa
automatyczna przekładnia typu Voith
Midimat TA 12.5. Autobus otrzymał dwie
pary drzwi w układzie 2-2-0, sterowanych
pneumatycznie i otwieranych na ze-
wnątrz. Drzwi wykonane zostały z alumi-
nium. Wejście zapewniały dwa stopnie
o wysokości 305 mm każdy. W drugich
drzwiach zamontowano windę dla wóz-
ka inwalidzkiego szwedzkiej formy U-lift.
Środkową platformę pojazdu przystoso-
wano do umocowania wózka. Pojazd
mógł pomieścić ogółem 70 osób, w tym
31 na miejscach siedzących.

Kolejnym prototypem stał się auto-
bus, oznaczony symbolem A10-10M.02.
Zastosowano w nim francuską jednostkę
napędową typu Renault MIDR 060226V
o mocy maksymalnej 175 KM, współpra-
cującą z automatyczną przekładnią czte-
robiegową typu Allison MT643. Pojazd
otrzymał dodatkowe jednoskrzydłowe
drzwi na zwisie tylnym (układ 2-2-1). Za-
bieg ten odbył się kosztem dwóch miejsc
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Tylna ściana w poziomymi światłami zamontowanymi w zderzaku

Stanowisko kierowcy z wkomponowanym komputerem pokładowym
We wnętrzu pojazdu zastosowano wykładzi-
ny z popularnego unilamu i plastikowe fotele
z tapicerowymi wkładkami

siedzących. Nie zmieniła się jednak po-
jemność pasażerska, której wartość
wciąż wynosiła 70 osób. W tej wersji zre-
zygnowano z montażu windy dla osób
niepełnosprawnych. Oba prototypy tra-
fiły do Świnoujścia.

W 1995 roku zbudowano kolejne czte-
ry prototypy autobusu A10-10M. Pierwszy
wyposażono w trzy pary drzwi, jednostkę
Cummins D5.9-145.10, przekładnię Voith
Midimat TA 12.5. Nowością stały się sztyw-
na przednia oś oraz tylny most węgierskie-
go producenta podwozi Raba. Drugi
autobus wyposażono w dwie pary drzwi,
jednostkę Renault MIDR 060226V,

przekładnię Allison MT643 oraz osie
Raba. Nowatorską koncepcją stał się
natomiast trzeci prototyp. Zastosowa-
no w nim po raz pierwszy silnik typu
Mercedes-Benz OM366A o maksymalnej
mocy 165 KM, spełniający normy czysto-
ści Euro-1. Jednostka współpracowała
z przekładnią Allison MT643. Zastosowa-
nie jednostki Mercedesa wymusiło
umieszczenie dodatkowych otworów
wentylacyjnych w tylnym zderzaku. Zmie-
niono, zatem układ tylnych świateł na pio-
nowy i takie rozwiązanie stosowano już
w późniejszych egzemplarzach. Konstruk-
cja otrzymała osie Raba, trzy pary drzwi

i windę dla wózka inwalidzkiego. Pojazd
ten zaprezentowany został na Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich.

Kolejny prototyp posiadał kompleta-
cję wyposażenia niemal identyczną, jak
opisywany powyżej. W miejsce automa-
tycznej przekładni Allison zastosowano
w nim jednak mechaniczną skrzynię pię-
ciobiegową typu TS5-60 z Tczewa. Do-
datkowo autobus został wyposażony
w system ECAS firmy Wabco. Ten eg-
zemplarz pokazano na wystawie w Han-
noverze w 1996 roku.

Jeszcze w 1995 roku zbudowano
serię informacyjną dziesięciu autobusów
A10-10M, wyposażonych w trzy pary
drzwi, jednostkę Renault MIDR 060226V,
przekładnię Allison MT643 oraz osie
Raba. Ciekawostką jest fakt, iż pojazdy
te otrzymały tylne światła jeszcze w ukła-
dzie poziomym.

Produkcja seryjna objęła cztery wer-
sje modelu A10-10M:
o A10-10M.03 – dwudrzwiowy, silnik

Mercedes-Benz OM366A, fotele pół-
wysokie, tapicerowane, przekładnia
automatyczna Allison MT643, osie
Raba;

o A10-10M.04 – trzydrzwiowy, silnik Mer-
cedes-Benz OM366A, fotele półwyso-
kie, tapicerowane, przekładnia auto-
matyczna Allison MT643, osie Raba;

o A10-10M.05 – dwudrzwiowy, silnik
Mercedes-Benz OM366A, fotele z ni-
skim oparciem, wykonane z tworzy-
wa, przekładnia manualna TS5-60,
osie Raba;
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Tylna ściana po liftingu
W wersji z silnikiem CNG, butle zamontowa-
no w wydzielonej szafie na zwisie tylnym

Autasan A8844 MN „Stokrotka” podczas jazd testowych na ulicach Poznania

o A10-10M.06 – trzydrzwiowy, silnik
Mercedes-Benz OM366A, fotele z ni-
skim oparciem, wykonane z tworzy-
wa, przekładnia manualna TS5-60,
osie Raba.
Kilka wariantów wyposażenia czyni-

ło autobus dostępnym dla przedsię-
biorstw komunikacyjnych z małych
i średnich miast niedysponujących od-
powiednią ilością środków na inwesty-
cje, a jednocześnie umożliwiało zakup
opcji bardziej komfortowo wyposażonej
dla pasażera i kierowcy.

Medium z ekologicznymi
silnikami

W 1998 roku dokonano zmian
w ofercie autobusu miejskiego A10-10M
„Medium”. Podstawowym wariantem stał
się pojazd, wyposażony w andrychowską
jednostkę typu 6cT107-3/A1 Euro-2, któ-
ra współpracowała z mechaniczną prze-
kładnią pięciobiegową TS5-60. Ponadto
oferowane były wersje A10-10M.04 (sil-
nik Mercedes-Benz OM366A, przekład-
nia automatyczna Allison MT643) oraz
A10-10M.06 (silnik Mercedes-Benz
OM366A, przekładnia manualna
TS5-60). Autosany „Medium” produ-
kowane były w wersjach dwu- oraz
trzydrzwiowych.

Podczas łódzkiej Wystawy Komu-
nikacji Miejskiej w 2001 roku Autosan
zaprezentował autobus miejski
A1010M, zasilany gazem ziemnym
CNG. Pojazd napędzany był andry-
chowską jednostką 6cT107, z którą

współpracowała pięciobiegowa prze-
kładnia mechaniczna TS5-60. Osiem
butli gazowych o pojemności 67,5 dm3

każda (co dawało łączną pojemność
540 dm3 gazu) umieszczono na zwi-
sie tylnym, co spowodowało, że prze-
strzeń pasażerska kończyła się do-
kładnie za trzecimi drzwiami (układ
2-2-1). Pojazd pomieścić mógł 83 pa-
sażerów, w tym 20 na miejscach sie-
dzących. Masa własna autobusu wyno-
siła 8550 kg, a całkowita – 14 500 kg.
Konstrukcji nie wdrożono do seryjnej
produkcji, poprzestając na budowie
trzech prototypów.

Zakończenie produkcji
Podczas targów Poznań Motor

Show w 2001 roku, Autosan zaprezen-
tował pierwszy w swojej historii w peł-
ni niskopodłogowy autobus miejski,
oznaczony symbolem A844MN „Sto-
krotka”. W budowie tego pojazdu wy-
korzystano kompletne moduły podwo-
zia CSEPEL oraz ściany czołowe, za-
pożyczone i odpowiednio dostosowa-
ne z modelu A10-10M. „Stokrotka” sta-
ła się, więc wydłużonym i obniżo-
nym „Medium”. Jednakże konstrukcji
tej nigdy nie wprowadzono do seryj-
nej produkcji.
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Jeden z ostatnich egzemplarzy A10-10M na wystawie w Łodzi

Medium sprawdzał się także doskonale na trasach podmiejskich

1 marca 2002 roku utworzona zosta-
ła spółka Polskie Autobusy, która stała się
wyłącznym przedstawicielem handlowym
firm Jelcz i Autosan. Zgodnie z polityką
nowej spółki nastąpił podział produkcji
autobusów. Autosan przejął segment au-
tobusów lokalnych, międzymiastowych
i turystycznych, natomiast Jelcz – miej-
skich. Produkcja autobusu „Medium”,
z uwagi na fakt, iż Jelcz w swojej ofercie
nie posiadał odpowiednika, utrzymała się
jeszcze przez następne kilka lat.

Po narodzinach spółki Polskie Auto-
busy dwie firmy postanowiły ze sobą ko-
operować. Autosan, będący w posiada-
niu dwóch udanych podwozi autobusów
miejskich, miał utrzymać ich produkcję
pod zabudowę nadwozi w Jelczu. Tak
wskrzeszony został mały prototypowy
autobus miejski z Sanoka – A0808MN
„Koliber” – który odrodził się pod posta-
cią Jelcza M083C „Libero”. Na rynku mia-
ła się pojawić także nowa odmiana
A1010M „Medium” pod postacią Jelcza
M103. Ostatecznie ten ostatni produkt ni-
gdy się nie pojawił.

Ostatni wyprodukowany autobus „Me-
dium” opuścił bramy macierzystej fabryki
na początku 2005 roku. Zamknął na pe-
wien czas historię autobusów miejskich
Autosan średniej pojemności. Nadmienić
warto, iż z końcem produkcji tego modelu
wprowadzona została do oferty Autosana,
podmiejska wersja autobusu A10-10T
Lider Midi z obniżoną podłogą, która przy
doborze odpowiedniej kompletacji dosko-
nale sprawdza się na ulicach mniejszych
miast (MKS Krosno). W ciągu jedenastu
lat bramy fabryki w Sanoku opuściło 165
egzemplarzy tej ciekawej konstrukcji.
Szczytowy okres sprzedaży przypadł na
rok 2000, kiedy to do polskich przewoźni-
ków trafiło 45 pojazdów tego typu.

W 2008 roku upadły Zakłady Samo-
chodowe Jelcz SA i zarząd Autosana za-
powiada powrót do produkcji autobusów
miejskich, którym nadano nazwę Sancity...


