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Jedno z ważniejszych stoisk na tegorocz-
nych targach Transexpo w Kielcach miała
firma Autosan z Sanoka, która w tym roku
była partnerem strategicznym targów.
Wprawdzie nie było ono tak spektakularne,

Dwie premiery Autosana na Transexpo 2011
Premierowy autobus Autosan Sancity 10LF

Wnętrze autobusu Autosan Sancity 10LF – widok do przodu Wnętrze autobusu Autosan Sancity 10LF – widok do tyłu

jak rok wcześniej, kiedy pokazano trzy auto-
busy, w tym premierowy model przegubowy
Sancity 18, jednak zaprezentowanie dwóch
pojazdów, w tym obu premierowych z pew-
nością było godne odnotowania.

Pierwszym z nich był 10,5-metrowy, nisko-
podłogowy autobus miejski Sancity 10LF.
Jego prezentacja stanowiła zamknięcie pro-
cesu wprowadzania na rynek całej rodziny au-
tobusów miejskich Sancity, na którą składa
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się obecnie dwunastometrowy autobus nisko-
wejściowy, dziesięcio- i dwunastometrowe au-
tobusy niskopodłogowe oraz osiemnastome-
trowy autobus przegubowy. „Przyrodnim bra-
tem” w rodzinie jest autobus klasy mini San-
city 9LE, który stanowi odrębną konstrukcję,
jednak ze względów marketingowych jest
także wliczany do rodziny Sancity.

Autobus zbudowany jest z tych samych
modułów, co jego „więksi bracia”, jednak za-
stosowanie mniejszej ich liczby zaowocowa-
ło stworzeniem autobusu klasy midi o długo-
ści 10,493 m. Podobnie jak pozostałe mode-
le serii Sancity, autobus charakteryzuje się sto-
sunkowo niską masą własną, która w jego
przypadku wynosi 9200 kg. Szkielet podwo-
zia i nadwozia wykonano z profili ze stali nie-
rdzewnej, natomiast poszycie z blach alumi-
niowych oraz tworzywa sztucznego.

Autobus może przewieźć 95 pasażerów.
We wnętrzu można zamontować od 17 do
24 foteli dla pasażerów siedzących, w tym od
4 do 6 dostępnych bezpośrednio z niskiej pod-
łogi (wliczając dwa składane fotele umieszczo-
ne na wysokości trzecich drzwi). Autobus pre-
zentowany na targach posiadał trzy pary drzwi
w układzie 2-2-2, przy czym druga i trzecia para
posiadały mechanizmy otwierania na zewnątrz.
W ich miejsce można zastosować standardo-
we drzwi otwierane do wewnątrz, jak również
możliwe jest wyposażenie pojazdu tylko w dwie
pary drzwi w układzie 2-2-0.

Na stanowisku kierowcy – po raz pierw-
szy w autobusie sanockiego producenta –
zastosowano pulpit kierowcy firmy Actia.
W opcji nadal dostępny jest pulpit FAP firmy
Siemens VDO.

Opcjonalnie drugie i trzecie drzwi mogą być
otwierane na zewnątrz

Fot. 5. Zastosowanie trzecich drzwi odskokowych w autobusie Sancity 10LF umożliwiło mon-
taż dwóch rozkładanych foteli w tylnej części przestrzeni pasażerskiej

Napęd Sancity 10LF zapewnia umiesz-
czony na tylnym zwisie w zabudowie wieżo-
wej sześciocylindrowy silnik IVECO N60ENT
o pojemności 5,9 dm3 i mocy maksymalnej
264 KM. Jednostka, spełniająca normy emisji
spalin EEV, współpracuje z automatyczną
skrzynią biegów Allison T280R z retarderem.
W opcji możliwe będzie zastosowanie silnika
Cummins oraz skrzyni biegów Voith lub ZF.
Zastosowany w prezentowanym w Kielcach
prototypie zespół napędowy zapewnia, zda-
niem producenta, bardzo niskie zużycie pali-
wa. Niezależnie zawieszoną oś przednią oraz
tylny most portalowy dostarczyła firma ZF.

W wyposażeniu opcyjnym znajdziemy
m.in. klimatyzację stanowiska kierowcy lub
całej przestrzeni pasażerskiej, układ central-
nego smarowania, fotele Ster, poręcze ma-
lowane na żółto, czy system automatyczne-
go gaszenia pożaru w komorze silnika. Au-
tosan oczekuje, że w związku ze znacznym
stopniem unifikacji z większym modelem,
proces uzyskiwania homologacji dla mode-
lu Sancity 10LF potrwa nieco krócej, niż
w przypadku poprzednich modeli. Planowany
termin wprowadzenia pojazdu na rynek to
początek 2012 r. Cena autobusu Sancity 10LF
wyniesie ok. 660 tys. zł.

Stanowisko kierowcy autobusu Autosan Sancity 10LF wyposażone w pulpit sterowniczy firmy Actia
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pojazd, składający się ze zmodyfikowanego
podwozia dotychczasowego Trampa oraz
nadwozia zunifikowanego z Liderem, co po-
zwoli odciąć się ostatecznie temu modelowi
od mocno już przestarzałej sylwetki, odziedzi-
czonej jeszcze po modelu H9.

Tramp FL, jak określa go producent,
ma nadwozie wydłużone do 9,5 m (wobec
9,3 m w dotychczasowej wersji) i zabiera
na pokład, odpowiednio, 56 pasażerów
w tym 39 na miejscach siedzących (wersja

Autosan Tramp FL podczas premierowej prezentacji na targach Transexpo 2011 w Kielcach

Dalszy plan rozwoju rodziny Sancity
przewiduje uruchomienie produkcji modeli
napędzanych gazem ziemnym (CNG) oraz
trolejbusów. W tym drugim przypadku są już
prowadzone rozmowy z ewentualnymi part-
nerami, zarówno w kraju jak i za granicą.
W nieco dalszej perspektywie planowane jest
uruchomienie produkcji autobusu z napę-
dem elektrycznym na bazie jednego z mo-
deli Sancity, przy czym wybór najpewniej
padnie na model 9LE.

Drugim premierowym pojazdem, zapre-
zentowanym przez Autosan w Kielcach był po-
pularny autobus międzymiastowy Tramp ze
zmodernizowanym nadwoziem. Choć od cza-
su uruchomienia jego produkcji w 2000 r. au-
tobus ten przechodził już kilka liftingów, ten
obecny ma znacznie większy zakres nich do-
tychczasowe. Zdecydowano się bowiem na
zastosowanie zupełnie nowego nadwozia,
z wykorzystaniem elementów pochodzących
z serii autobusów Lider. Dzięki temu powstał

Fot 8. Autosan Tramp FL – widok na lewy bok Fot. 9. Autosan Tramp FL – widok na tył
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międzymiastowa) lub 32+1 pasażerów na
miejscach siedzących (odmiana dalekobież-
na). Jak zapewnia Autosan, pojazd można
doposażyć m.in. w klimatyzację przestrzeni
pasażerskiej, tapicerowaną podsufitkę i ścia-
ny boczne, system audio-video czy minibar,
dzięki czemu może on pełnić także funkcję
typowego autobusu turystycznego. Stanowi-
sko kierowcy, wraz z pulpitem, w zasadzie
nie różni się od znanego z modeli Lider.

Tramp FL zyskał ponadto mocniejszą jed-
nostkę napędową. W miejsce stosowanych
dotąd czterocylindrowych silników Renault
i Cummins o pojemności ok. 4 dm3, w zmo-
dernizowanym modelu zastosowano sześcio-
cylindrowy silnik IVECO Tector N60ENT o po-
jemności 5,9 dm3, rozwijający moc maksy-
malną 264 KM (taki sam, jak w opisywanym
powyżej modelu Sancity 10LF). Umieszczo-
na na tylnym zwisie jednostka współpracuje
z mechaniczną, sześciostopniową skrzynią
biegów ZF 6S-1010BO. W opcji planuje się
możliwość montażu jednostki Cummins
o zbliżonej pojemności i mocy. Napęd jest na-
stępnie przenoszony na sztywny, tylny most
produkcji FON Radomsko. Z przodu zasto-
sowano natomiast niezależnie zawieszoną oś
ZF RL55EC (w opcji można zamontować
sztywną oś przednią LAF). Na obu osiach za-
stosowano hamulce tarczowe.

Zastosowanie podwozia znanej, produ-
kowanej od wielu lat konstrukcji oraz zunifi-
kowanie nadwozia z popularną serią auto-
busów Lider spowodowało, że pomimo
daleko posuniętej modernizacji cena auto-
busu wzrosłą nieznacznie: podczas gdy za
dotychczasową wersję Trampa klienci mu-
sieli zapłacić ok. 340 tys. zł, unowocześnio-
ny model ma kosztować ok. 365 tys. zł,
co w tym segmencie rynku jest ceną bez-
konkurencyjną. A biorąc pod uwagę mizerię
finansową zarówno przedsiębiorstw PKS,
jak i innych przewoźników lokalnych, jest to

Fot. 10. Stanowisko pracy kierowcy w autobusie Autosan Tramp FL

Przestrzeń pasażerska autobusu Autosan Tramp FL – widok do przóodu Przestrzeń pasażerska autobusu Autosan Tramp FL – widok do tyłu

argument nie do przecenienia. Planowany
termin wprowadzenia Trampa FL na rynek to
II kwartał 2012 r.

Jednak, jak stwierdzili przedstawiciele
Autosana, obecny model jest jedynie kon-
strukcją przejściową. Docelowo firma będzie

dążyć do wprowadzenia jednej, silnie zunifi-
kowanej rodziny autobusów w segmencie
międzymiastowym. Oznacza to, że w przy-
szłości zapewne należy się spodziewać cał-
kowitego zastąpienia popularnego Trampa
jednym z modeli Eurolidera.


