
- kolejny krok Autosana do ryn ku autobusow miejskich 

I Prernieq targow w Sosnowcu byh wpeini niskopodbgowa wersja autobusu rniejskiego Autosana Sancify M12 

Autosan Sanclty - genera 
projektu 

Ogtoszenie w 2008 r. upadtosci 
przez Z.S. Jelcz spowodowato, 
i e  autobusowy biznes naleiqcy do 
Zasada SA pozostat praklycznie bez 
autobusow miejskich w ofercie, a wigc 
tych More obecnie najlepiej sig sprze- 
dajq. ChoC poczqtkowo sqdzono, i e  
moiliwe bgdzie porozumienie z syn- 
dykiem masy upadtosciowej, dzigki 
Moremu produkcja autobusow w Jel- 
czu bgdzie kontynuowana, wsp6tpra- 
ca na linii Zasada SA-syndyk nie ukta- 
data sig tak dobrze. W zwiqzku z tym, 
postanowiono rozpocqc przygotowa- 
nia do uruchomienia produkcji auto- 
busow miejskich w drugim osrodku 
produkcyjnym grupy - w sanockim 

! Auto-sanie. JednoczeSnie zdecydowa- 

i 
no, i e  z uwagi na starzejqce sig jui  
konstrukcje autobusow JeJel oraz nie- 
wielkie szanse na przejgcie praw do 
ich produkcji, firma opracuje od pod- 
staw zupelnie nowq rodzing autobu- 
sow miejskich o znacznym stopniu 

1 unifikacji, ktora obejmie modele o dtu- 
gosciach 10,5 i 12 m w wersji solo oraz 
18 m w wersji przegubowej. 

I 

W firmie zatrudniono specjalistow, 
ktorzy pracowali nad konstrukcjami 
autobusow miejskich u innych produ- 
centow. Postanowiono takie, i e  opra- 
cowanie stylistyki zewnetrznej i kon- 
strukcji nadwozia zostanie powierzo- 
ne zewngtrznym firmom. Pierwszym 
efektem tych prac byt dwunastometro- 
wy autobus solo w wersji niskowej- 
Sciowej, nazwany M12LE Sancity, kto- 
rego po raz pierwszy zaprezentowa- 
no na targach Transexpo Kielce 2009. 

Naleiy przytym zaznaczyb, i e  Au- 
tosan nie jest w segmencie autobusow 
miejskich catkowitym nowicjuszem - 
produkowane od lat 50. do 70. auto- 
busy Star 52, San H01, H25127 i HlOO 
wystgpowaty zarowno w-odmianie 
migdzymiastowej, jak i miejskiej. To 
samo dotyczy rodziny H9 (stynny mo- 
del H9-33/35) czy HI0 (HI 0-1 1.1 I B). 
W latach 90. uruchomiono z kolei pro- 
dukcjg autobusu klasy midi A1010M 
Medium, ktory wyroiniat sig m.in. po- 
szyciem nadwozia wykonanym z pa- 
neli aluminiowych, przyklejanych do 
stalowego szkieletu. Na poczqtku 
obecnej dekady zaprezentowano na- 
tomiast prototypy autobus6w mini 

A613 i pierwszej w petni niskopodtogw 
wej konstrukcji firmy - modeiu A844MN 
Stokrotka. Jednak coraz trudniejsza 
sytuacja narynku zmusita Gmpg Zasa- 
dado wprowadzenia podziatu kompe- 
tencji pomigdzy fabryki Autosan i Jelcz, 
zgodnie z ktorym autobusy miejskie 
przypadly w udzialefabryce spod WRF 
ctawia, a migdzymiastowe - firmie 
z podkarpackiego Sanoka. 

Zgodnie z przyjgtym harmonogra- 
mem, kolejnym po M12LE modelem 
przewidzianym do uruchomienia pro- 
dukcji byt dwunastometrowy autobus 
solo w odmianie niskopodtogowej. 
Poczqtkowo jego premiere planowa- 
no na paidziernikowe targi Transexpo 
2010, jednak kiedy stato sig jasne, i e  
tylko produkcja i sprzedai autobusow 
miejskich jest w staniezapewnikfirmie 
stabilnq przysztoS6 i utlzymanie udzia- 
tu w polskim rynku, nowe wtadze Au- 
tosana podjqty decyzje o nadaniu prio- 
rytetu pracom rozwojowym nad ro- 
dzinq autobusow miejskich Sancity. 
Oznaczato to, i e  premiery modelu 
Sancity 12LF moina spodziewac sig 
wczesniej, n i i  jesienna wystawa 
w Kielcach. 



Gwiazda sosnowieckich 
targow 

Tak te i  sig stab - na premiere au- 
tobusu Sancity 12LFAutosan wybrat, 
organizowane w tym roku w maju, tar- 
gi autobusowe Silesia Kornunikacja 
2010 w Sosnowcu. Decyzja ta oka- 
zata sig strzatem w dziesiqtkg - prry 
nieobecnoSci na targach wielu wai- 
nych graczy polskiego rynku, stoisko 
Autosana z premierowym modelem 
wzbudzato ogromne zainteresowa- 
nie. Przyjrzyjmy sig zatem bliiej jed- 
nemu z najciekawszych eksponatow 
tegorocznych targow w Sosnowcu. 

- -  . 
Przy pierwszym spojrzeniu, Autosan 

M12LF Sancily prawie nie rozni siqod 
swojego niskowejbc~owego odpowied- 
nika w potgguje jeszcze zastosowa- Obniienie podlog; w tylnej czqSci pojazdu, umoiliwh'o zmniejszenie wysokoSci autobusu, 
nie tego samego schematu malowania dziqki czemu cah bryk pojazdu zyskah 1ekkoSc1 
nadwizia. ~ednak przy bliiszym kon- 
takcie widaC ewidentne roinice. 

Przede wszystkim, w zwiqzku 
z obniieniem podtogi takie w tylnej 
czeci autobusu, moina byb obni j C  
nadwozie na caiej dtugosci - w mode- 
lu niskopodtogowyrn wysokobC gaba- 
rytowa wynosi 2980 mm (wobec 
3030 mm w odrnianie niskowejscio- 
wej). Co ciekawe, mimo to zdecydo- 
wan0 sig pozostawic dodatkowe, za- 
okrqglone swietliki znajdujqce sig po- 
nad Nwnymi oknami, choC oczywi- 
Scie w modelu MI 2LF sq one znacz- 
nie mniejsze. Zdaniem konstruktorow, 
mato zapewnid wigkszy do* bwia- 
tla do wngtrza autobusu oraz daC wra- 
ienie przestrzeni. Zapewne mato tak- 
i e  w h w  na zwiekszenie unifikacii 
z mobelem niskoiejbciowym. Autosan Sancify M12LF na tagach autobusowych Silesia Komunikacja 2010 w Sosnowcu 

W Smdkowycn arzwacn zamontowano recznfe rozkiaaanq ramp? o nosnosc! ssu ~g 



Wnet~e aufobusu Sancity M12L.E podobnie jak w innych modelach z Sanoka, uthymano wlasnoszarych, pastelowych banuach 

WSrod innych roinic w stosunku 
do autobusu niskowejSciowego war- 
to zwrocit uwagg takie na nieco 
zmniejszonq WgoSC autobusu, kt& 
rawynosi doktadnie 12,O m (wobec 
12.12 m w wersji M12LE), a takie 
przesunigcie srodkowych drmi bli- 
ie j  przedniej osi. 

wngtrze 
Przedziat pasaterski rzeczywi- 

scie sprawia wrdenie bardzo prze- 
stronnego i jasnego. Szczeg6lnie 
w przedniej czggci, gdzie udaio 

sig uzyskaC wyjqtkowo szerokie 
przejgcie pomigdzy przednirni 
nadkolarni. Ma to urnotllwiC, np. 
przemieszczanie sig po autobusie 
osoborn na wozkach inwalidzkich 
czy z chodziltami. JednoczeSnie, 
w przyszto6ci moie to ulatwiC do- 
stosowanie konstrukcji do wyrno- 
gow rynku niernieckiego, gdzie to 
wMnie przednie drzwi przeznaczo- 
ne sq dla osbb niepetnosprawnych. 
Osoby na wbzkach inwalldzklch 
muszq mieC: moiliwosi: wejscia 
przednimi drzwiarni, a nastgpnie 

przejechania pomigdzy przednimi 
nadkolami do wngtrza autobusu. 
Kosztem takiego rozwiqzania jest 
jednak koniecznoSC umleszczenia 
w tej czgSci autobusu tzw. foteli 
,,p&tor6wek", tak aby nie ograni- 
czaty one szerokosci przejscia. 

W przedniej czgsci autobusu 
urnieszczono takie zbiornik paliwa, 
ktbry znalazt si? pod podestem 
z prawej strony nadwozia. Nieco dzi- 
wi umieszczenie na podescie a i  
trzech rzgdow foteli skierowanych 
tytem do kierunku jazdy, jednak jak 
zapewniali ~rzedstawiciele Autosa- 

nlona od wymagan konkretnego 
klienta. 

W 6rodkowej cze4ci autobusu 
zwraca uwagg duia powletzchnia 
pomostu dla pasaier6w stojecych. 
Natomlast umieszczenie zbiornika 
paliia za przednim prawym nadko- 
lem spowodowaio, i e  moina byio 
wyeliminowaC podesty w czgsci 
Srodkowej pojazdu. Tym samym, fo- 
tele dostgpne bezpohrednio z pod- 
bg i  znaiazly siq W n i e  tutaj. W pre- 
zentowanym egzemplarzu byto ich 
8 co przy tqcznej liczbie 27 miejsc 
siedzqcych daje udziat ok. 30%. 
Zwigkszenie liczby miejsc dostgp- 
nvch bemoSrednio z niskie~ ~od(oa~ 

Napzeciwko Srodkowych d w i  wygospodarowano du& pzeshzeh przeznaczonq dla sto- b b b y  r i o i l i e  przy zastdsiwaniu 
jqcych pasaierow oraz dla mob poruszqqcych sic na w6zkch inwalidzkich dodatkowych foteli za ptzednim le- 



no w wieiy na zwisie tylnym 
r niskopoaYogowego Autosana jest silnik lveco Cursor 78, spelniajqcy nor- 

m.$ czysto.&;spalin EEV 

wym nadkolem, kosztem ogranicze- 
nia wielkosci pomostu dla pasale- 
row stojqcych. 

W tylnej czgsci autobusu zamon- 
towano uktad napgdowy, na ktory 
sktadasig pionowysilnik w zabudo- 
wie wieiowej, skrzynia biegow, wat 
napgdowy oraz portalowy most na- 
pgdowy. Rozmiary wieiy nie odbie- 
gajq od przecigtnej, warto natomiast 
zwrociC uwagg, i e  aby dostac sie 
do foteli potoionych za tylnym 
nadkolem wystarczy pokonac tyl- 
ko jeden stopieh, podczas gdy 
w niektorych konstrukcjach fotele 
pdoione przy wieiy sq tak wyso- 
ko, i e  konieczne jest zastosowa- 
nie kilku dodatkowych, mniejszych 
stopni, co w trakcie jazdy czy ru- 
szania zwieksza ryzyko upadku. 
Na samym kohcu, obok wie iy  
umieszczono podest z trzema fo- 
telami dla pasaierow. 

Podobnie, jak w modelu MlZLE, -- 
w niskopodlogowym Autosanie 
umieszczono liczne szklane Scianki 
dziatowe, ktore z jednej strony wpiy- 
wajq na komfort i bezpieczehstwo 
(odgrodzenie od d m i  i pracujqcych 
mechanizmow drzwiowych, a takie 
od gwaitownych powiewow zimne- 
go powietrza w zimie), a z drugiej 
poprawiajq estetykg wngtrza. Dodat- 
kowo, umieszczenie na nich logo 
producenta przyczynia sig do zwigk- 
szenia spolecznego postrzegania 
marki, cow dzisiejszych czasach nie 
jest bez znaczenia. 

Ogrzewanie wngtrza zapewnia 
agregat wodny, potqczony z ukta- 
dem chiodzenia silnika oraz kon- 
wektory i nagrzewnice. Na system 
wentylacji natomiast sktadajq sig 
wywietrzniki dachowe, zesp64 wen- 
tylacyjny w Scianie przodu, wenty- 
lator nadmuchowy i wyciqgowy 
oraz przesuwne, gorne partie 
okien bocznych. Prezentowany 
w Sosnowcu egzemplarz dodatko- 
wo wyposaiono w uktad klimaty- 
zacyjny przestrzeni pasaierskiej, 
stanowiqcy wyposaienie opcyjne. 

Budowa nadwozia 
Na konstrukcjg autobusu skia- 

da sig szkielet wykonany z rur ze 
stali nierdzewnej o przekroju kwa- 
dratowym i prostokqtnym. Za cie- 
kawostkg moina uznaC fakt, i e  
poszycie - z wyjqtkiem elementow 
z tworzywa sztucznego (przednia 
i tylna Sciana, dach) - wykonano 
z paneli aluminiowych, a nie ze stali 
nierdzewnej. Z jednej strony obniia 
to masg wtasnq autobusu, a z dru- 
giej stanowi pewne nawiqzanie do 
autobusow miejskich A1 010M Me- 
dium czy A844MN Stokrotka. Tak- 
i e  wszystkie klapy boczne oraz 
platy drzwi wykonano z aluminium. 
Taka koncepcja budowy nadwozia 
przyczynia sig do ograniczenia 
masy wtasnej autobusu i - co za 
tym idzie - zu j c i a  paliwa, ale takie 
umoiliwia osiqgniecie pojemnosci 
pasaierskiej autobusu wynoszqcej 

110 pasaierow, co stanowi wynik 
lepszy od przecigtnej. 

Uklad napedowy i jezdny 
Zaprezentowany w Sosnowcu 

autobus Autosan MI 2LF Sancity wy- 
posaiono w pionowy, szeSciocylin- 
drowy, rzgdowy silnik wysokoprgi- 
ny IVECO Cursor 78 EEV, rozwijajq- 
cy moc 213 kW (290 KM) oraz osiq- 
gajqcy maksymalny moment obro- 
towy 1100 Nm przy 1100 obrlmin. 
Zastosowanie jednostki IVECO po- 
dyktowane byto oczekiwaniami 
klientow, kt6rzy z jednej strony 
wskazywali na zbyt niskq moc silni- 
ka Cummins ISBe, zastosowanego 
w niskowejsciowym Sancity, a z dru- 
giej zapewne sq bardziej przekona- 
ni do silnikow IVECO, ktore sq ju i  
doSC licznie eksploatowane w auto- 
busach miejskich w Polsce. Jak za- 
pewniali przedstawiciele Autosana, 
zabudowa zespotu napgdowego 
zostaia tak skonstruowana, aby per- 
spektywicznie moina byto w niej 
montowac takie jednostki innych 
producentow. Wystawiony egzem- 
plarz wyposaiony byt w automa- 
tycznq, pigciostopniowq skrzynig 
bieg6w Voith DIWAS z retarderem, 
jako opcja oferowana jest natomiast 
automatyczna, szeSciostopniowa 
skrzynia bieg6w ZF EcoLife, t ake  
wyposaiona w retarder. 

Na uktad jezdny autobusu skta- 
dajq sig: niezaleinie zawieszona 06 
przednia ZF RL 75EC oraz sztywny 



most tylny ZF AV 132180. Obie osie 
posiadajq oczywiscie zawieszenie 
pneumatyczne z systemem ECAS. 
Dwuobwodowy uktad hamulcowy 
wyposaiono w hamulce tarczowe 
na wszystkich kotach oraz system 
EBS, natomiast uktad kierowniczy 
wyposaiono w przektadnig ZF ze 
wspomaganiem hydraulicznym. 

Stanowisko kierowcy 
Stanowisko kierowcy, podobnie 

jak u ,,rniodszego brata" M12LE, 
umieszczono na specjalnym pode- 
Scie. Kabina kierowcy jest p6totwar- 
ta, z przeszklonymi drzwiczkami, 
wyposaionyrni w okienko umoili- 
wiajqce sprzedai biletow. Na desce 
rozdzielczej znajdziemy standardo- 
wy, regulowany w dw6ch piaszczy- 
znach pulpit Siemens VDO. Kierow- 
corn powinna sig spodobac moili- 
wosC niezaleinego otwierania obu 
skrzyd& pierwszych drzwi. 

Podobnie jak w modelu nisko- 
wejsciowym, w Sanicty M12LF 
czgS6 przyrzqdow w kabinie kierow- 
cy (w tym m.in. ekran monitoringu, 
radio oraz sterownik wyswietlaczy 
i kasownik6w) urnieszczono w od- 
rgbnym panelu, podwieszonyrn pod 
sufitern. Wydaje sig, i e  o ile w przy- 
padku odmiany niskowej~ciowej, 
z uwagi na duiq wysokosc wngtrza 
miato to uzasadnienie, w przypad- 
ku autobusu niskopodtogowego 
rnoina byto skorzystac z bardziej 

Stanowisko kierowcy wyposazono w sprawdzonq ipopularnq desk? Siern~,,, "30 

klasycznych rozwiqzan. Moiliwe 
jednak, i e  wynika to z chgci zapew- 
nienia jak najwigkszej unifikacji obu 
modeli. 

Lustra zewngtrzne sq podgrze- 
wane i sterowane elektrycznie. 

Podsumowanie 
Czy nowa rodzina autobusow 

miejskich Autosana ma szansg od- 
niesd sukces na polskim rynku? Bio- 
rqc pod uwagg obecnq dominacjg 

w tym segmencie dwoch produ- 
centow - Solaris i Mercedes-Benz, 
firma z Sanoka z pewnoSciq nie bg- 
dzie miaia tatwego zadania. Auto- 
san ma jednak w rgku kilka atutow, 
jak np. rozpoznawalnosc marki czy 
rozlegtq siec serwisowq. Z pewno- 
sciq wainym czynnikiem decydu- 
jqcym o powodzeniu bgdzie cena 
nowego autobusu, co pokazuje 
przyktad firmy SOR, ktora oferujqc 
rodzing tanich pojazdow o duiyrn 
stopniu unifikacji, powoli rozwija 

3b. 1. Pordwnanie wdstawowych Uanych techniunych autobusow Autosan Sancify M'lZLF I MlZLE 
swojq sprzedai autobusow rniej- 
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skich w Polsce. Jeieli zgodnie 
~ .~ 

~ 
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2550 podstawowej wersji autobusu nie 
2890 3030 przekroczy 700 tys. zt, oferta 
b.d. 6100 ta moie okazac sig bardzo atrak- 

Szkielet wkonanv z rur ze stali nierdzewnej, poszvcia zewnetme wykonane 
z aluminium i tworzwa sztuczneso. klaov boczne aluminiowe cyjna. 

2-2-2 Do petni sukcesu potrzebne bg- 
96-110 106-119 dzie jednak szybkie skompletowa- 

27-41 nie catej rodziny autobusow San- 
IVECO Cursor 78 EEV Cumrnirs 1586.7 ES/EV 

Na zwisie tyloym. asyrnetrycznie Na zwisie tylnvm, asvmetrycmle city oraz zdobycie pierwszych, na- 
7 lewej stronv. w zabudowie wieiowej z lewei stronv, leiacv wet nieduiych zamowien, np. dla 

R-6 prywatnych przewoinikow obstu- 
7 790 
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"ma ,..7n, gujqcych komunikacje na peryfe- 
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Isz~ciostooniowal z retarderem z retarderem 
ZF RL 75EC. zawiemie niezaleine 

ZF AV 132/80, sztwny, ~ o r t a l o w  ZF AV 132T. sfilwny 
" 7 C  17" 03.7 K 
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riach duiych miast:Dop/ero to 
pozwoli na spetnienie wymogu mi- 
nirnalnej liczby dostarczonych au- 
tobusow danego typu, ktorq przy 
przetargach stosujq duzi przewoi- 
nicy komunalni. Wtedy bgdzie 
rnoina przystqpic do silniejszego 
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ramw. nero~anv ~ne~rnahlcme, arnlobvrodow 2 I U & W ~ I ~  . we,bcia na ryne6 a~lobusow miej- 
wekndnta l y a r a ~ 9 n a  /k 7e ~ m r n a  dnem n ara..l:m m . .- skich, za co rrzymamy kc ~ k i .  


