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AUTOSAN, KTÓRY DZIĘKI FINANSOWEJ INTERWENCJI SPÓŁEK Z POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ MA SZANSĘ NA DRUGIE ŻYCIE, POKAZAŁ 
NA TARGACH TRANSEXPO W KIELCACH KOLEJNĄ WERSJĘ SWOJEGO CAŁKOWICIE NISKOPODŁOGOWEGO AUTOBUSU SANCITY 12, TYM 

RAZEM ZASILANEGO GAZEM CNG.

Cała ostatnie zamieszanie, które dotknęło Autosan nie dawało wiele 
nadziei na zobaczenie czegoś ciekawego podczas kieleckich targów, 
jednak firma zaskoczyła zwiedzających.

Do tej pory model SanCity produkowany był wyłącznie w wersji z sil-
nikiem diesla pochodzącym od Iveco. Łącznie sprzedano 54 egzempla-
rze modelu LF i 12 LE, zaś największym klientem był lubliński MPK, który  
kupił łącznie 53 autobusy. 

W związku z niepewną sytuacją Autosana po ogłoszeniu upadłości nie 
kontynuowano prac nad wersjami Sancity zasilanymi paliwami alterna-
tywnymi. Teraz ponownie je wznowiono, czego efektem jest Sancity 
12LF CNG pokazany ostatnio w Kielcach.

 WYGLĄD
Trzydrzwiowy pojazd zaskoczył zwiedzających targi bardzo dokład-

nym i schludnym wykonaniem, które w niczym nie odbiegało od pro-
duktów pokazywanych równolegle przez dużo większych i bardziej zna-
nych producentów.

12LF to model czerpiący swój wygląd z rodziny SanCity, dzięki czemu 
ciężko jest go pomylić z innymi autobusami dostępnymi na polskim  
rynku.  

Prototypowy gazowy LF to ekologiczny, miejski autobus niskopodło-
gowy o długości 12 m, który umożliwia podróż 108 pasażerom, w tym 
33 na fotelach typu Ster MX. 

13 siedzeń jest umiejscowionych na niskiej podłodze. Wejście na 
pokład pojazdu jest możliwe dzięki trzem drzwiom w układzie 2-2-2  
(system firmy Rawag z Rawicza). Naturalna wentylacja przestrzeni pasa-
żerskiej jest zapewniona przez siedem przesuwnych okien. 

We wnętrzu pojazdu znajdziemy to, czego dotąd brakowało jego  
poprzednikom: dobry układ siedzeń i miejsc do stania oraz wysoka  
jakość montażu, która od dawna była piętą achillesową Autosana.  
Jednak z premierowym modelem napędzanym CNG widać jaskółkę  
nadziei na zmiany na lepsze. 

Autosan wypadł pod tym względem zdecydowanie lepiej od Ursusa 
mimo, że ten pokazywał pojazdy za najmniej 2 mln zł, czyli prawie  
dwukrotnie więcej niż SanCity 12 LF CNG. 

 SILNIK
Sancity 12LF CNG jest zasilany sprężonym gazem ziemnym CNG,  

który zmagazynowany jest w 4 butlach kompozytowych o łącznej  
pojemności 253m3. W pojeździe zamontowano silnik amerykańskiej 
firmy Cummins ISLG6C 320 spełniający normy EURO VI, o pojemności 
8,9 litra i mocy 239 kW, automatyczną skrzynię biegów VOITH DIWA 6 
oraz przednią oś i tylny most ZF. 

Jak podkreślił Wojciech Winnik, pracownik działu eksportu Autosan 
Sp. z o.o., przy budowie nowego produktu uwzględniono doświad-
czenia uzyskane na ulicach Lublina, gdzie jeździ ponad 50 takich po-
jazdów, ale napędzanych dieslem. Teraz model Sancity CNG czekają  
próby homologacyjne, niezbędne poprawki i wdrożenie do produkcji  
seryjnej.

 PODSUMOWANIE
Autosan Sp. z o.o. kupił od upadłego sanockiego zakładu dziedzic-

two techniczne i doświadczenie (homologacje, certyfikaty i kadry).  
Resztą zajął się syndyk i jest na końcowym etapie sprzedaży elemen-
tów starej firmy. Właściciele nowego Autosana to podmioty z Polskiej  
Grupy Zbrojeniowej. Od początku kwietnia firma ma nowy zarząd.  
Firma prawdopodobnie będzie produkować, poza autobusami, pojaz-
dy na potrzeby wojska. 

Poza tym Autosan planuje projektować stalowe konstrukcje tram-
wajów i pociągów, w czym zresztą ma spore doświadczenie w związku  
z długoletnią współpracą z ZNTK Poznań, Newagiem, Pesą czy  
Solarisem.

Gazowy Sancity cieszył się w Kielcach dużym zainteresowaniem 
zwiedzających zarówno z Polski jak i z zagranicy. W grupie przewoźni-
ków komunikacji miejskiej są tacy, którzy preferują sprężony gaz ziem-
ny jako źródło napędu swojej floty transportowej i wśród nich Autosan 
upatruje swoich klientów. 

Sancity 12LF CNG to dobry krok w kierunku rozwoju sanockiego  
producenta oraz zdobywania nowych klientów na rynku pojazdów  
zasilanych paliwami alternatywnymi.
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