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Łukasz Supel

Jelcz Libero czyli
mały autobus o dużych możliwościach

„Mały autobus – duże możliwości” –
te słowa stały się reklamowym sloganem
nowego autobusu z Jelcza, modelu
M083C Libero. Pojazd o długości 8,5 m,
zaliczany do klasy mini, jest jednym z nie-
wielu tego typu modeli z silnikiem zabu-
dowanym na zwisie tylnym oferowanych
w Polsce. Wynika to z faktu, iż w celu
obniżenia kosztów produkcji, małe
autobusy budowane są zazwyczaj na
podwoziach samochodów ciężarowych

i dostawczych, najczęściej Mercedes Benz
Vario, Iveco Daily, a ostatnio VW Crafter.
Jednakże, pomimo rozwoju tych konstruk-
cji poprzez zastosowanie niskiej podłogi
na tylnym zwisie i nadaniu nadwoziu atrak-
cyjnej stylistyki, pojazdy te zapewniały niż-
szy komfort w porównaniu z klasycznymi
konstrukcjami autobusowymi. Resorowe
zawieszenie obu osi (w niektórych przy-
padkach tylna oś zawieszona została na
miechach pneumatycznych), hałas we

wnętrzu wynikający z umieszczenia silni-
ka w przedniej części nadwozia oraz ogra-
niczone możliwości dowolnego kształto-
wania wnętrza skłoniły polskich producen-
tów do opracowania tradycyjnych auto-
busów tylnosilnikowych w klasie mini.
Tak powstały wspomniany wyżej Jelcz
Libero, jak również Solaris Alpino. Obok
nich, w naszym kraju jedynie białoruski
MAZ, oferuje porównywalnej klasy auto-
bus – model 206.

Premiera Libero na targach Transexpo 2006

Jeden z prototypów Autosana A 613 MN Następca Mini – Autosan A0808 MN Koliber
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Geneza modelu
Geneza Jelcza Libero sięga roku

2000. Wtedy właśnie, podczas wystawy
Poznań Motor Show, zaprezentowany zo-
stał na stoisku Autosana mały niskowej-
ściowy autobus miejski, zbudowany na
podwoziu Csepel. Pojazd, oznaczony sy-
bolem A613MN Mini, posiadał nadwozie
o długości 7850 mm, szerokości 2400 mm
oraz wysokości 2630 mm. Pomieścić
mógł 30 osób, w tym 16 na miejscach sie-
dzących. Posiadał dwie pary pneumatycz-
nych drzwi, zabudowanych w układzie
1-2-0 i otwieranych do środka. Do napę-
du Mini posłużyła jednostka Cummins
B135-20 Euro-2 o pojemności 5,9 dm3

i mocy 136 KM, współpracująca z sześcio-
biegową manualną przekładnią ZF S6-36.
Konstrukcję podwozia autobusu stano-
wiła rama podłużnicowo-kratownicowa,
współpracująca z nadwoziem. Portalowa
oś przednia oraz tylny most napędowy
o tradycyjnej budowie pochodziły od wę-
gierskiego producenta Raba. Stylistyka
pojazdu zaprojektowana została przez
niewielką firmę projektową z Sanoka –
Apis.

Autosan A613MN spotkał się z niema-
łym zainteresowaniem ze strony przewoź-
ników. Jednakże poważne problemy, po-
wiązane z zastosowaniem w A613MN
podwozia Csepel, zahamowały dalsze
prace nad tym modelem. Przynajmniej na
pewien czas. Powstały jedynie cztery pro-
totypowe autobusy A613MN Mini.

W roku 2002 powrócono w sanockiej
fabryce do koncepcji niskowejściowego
autobusu klasy mini. Powstał wtedy pro-
totyp z nadwoziem niemal identycznym,
jak w A613MN. Jedynie w ścianie przed-
niej wprowadzono zmiany, które, poprzez
zastosowanie nowego, „uśmiechniętego”
pasa podokiennego i projektorowych re-
flektorów, uczyniły pojazd bardziej atrak-
cyjnym. Autobus oznaczony został sym-
bolem A0808MN Koliber. Zbudowany zo-
stał, w odróżnieniu od A613MN, na pod-
woziu skonstruowanym od podstaw
w sanockiej fabryce. Portalowa oś przed-
nia oraz tradycyjnej konstrukcji tylny most
pochodziły z Radomska. Koliber napędza-
ny był jednostką Cummins ISBe-150 31
o maksymalnej mocy 145 KM, która speł-
niała normy Euro-3. Pojazd pomieścić
mógł, jak A613MN, 30 osób, w tym 16 na
miejscach siedzących. W stosunku do
A613 nadwozie wydłużono o 150 mm (do
8000 mm). Szerokość oraz wysokość nie
zmieniły się. Wyprodukowane zostały
jedynie dwa egzemplarze modelu
A0808MN „Koliber”. Decyzja o zaniechaniu

Nowa stylistyka Libero zapowiada zmiany stylistyczne we wszystkich autobusach z Jelcza

Tylna ściana z nowymi światłami i dodatkowymi wlotami powietrza chłodzącego

Źródłem napędu jest czterocylindrowy silnik Cummins, usytuowany wzdłuż osi pojazdu na
zwisie tylnym
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produkcji wiązała się z nową polityką spół-
ki Polskie Autobusy. W ramach tejże poli-
tyki produkcję wszystkich miejskich
autobusów, poza H7-20, przeniesiono do
Jelcza.

Cztery lata później, w roku 2006, Pol-
skie Autobusy pokazały po raz pierwszy
Jelcza M083 Libero. Niewielki autobusik
zaprezentowany został podczas kieleckiej

wystawy Transexpo. Pojazd zbudowany
został we współpracy z Autosanem,
gdzie skonstruowano podwozie. Do na-
pędu posłużyła jednostka Cummins
ISBe4 160B Euro-4 o mocy 160 KM.
Libero o długości 8500 mm, szerokości
2400 mm i wysokości 2630 mm pomie-
ścić mógł 52 osoby, w tym 16 na miej-
scach siedzących. W odróżnieniu od

nieco mniejszego Vero, silnik Libero
umieszczony został wzdłużnie z tyłu po-
jazdu, dzięki czemu wygospodarowano
niską podłogę w przedniej i środkowej
autobusu, aż do tylnej krawędzi drugich
drzwi. Do autobusu prowadziły dwie pary
drzwi sterowanych pneumatycznie
i otwieranych do środka, rozmieszczo-
nych w układzie 1-2-0.

Wejście do autobusu zapewniają dwie pary bezstopniowych drzwi w układzie 1-2-0

Niezbyt funkcjonalne usytuowanie zbiornika
AdBlue. Przy każdym tankowaniu wymaga
otwarcia całej pokrywy chłodnicy

Wnętrze funkcjonalnie zostało podzielone na
dwie części, przednią dla osób podróżują-
cych na krótkich dystansach i tylną dla odby-
wających podróże na dalsze odległości

Nowy kształt nadkola pozwolił na poszerze-
nie przejścia nad przednią osią, utrudniając
jednocześnie rozsądne zagospodarowanie
wnętrza w tej strefie
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Libero posiada widoczne nawiązania
stylistyczne do swoich poprzedników –
Mini i Kolibra. Wizualne innowacje powsta-
ły na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzor-
nictwa Przemysłowego wrocławskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Autobus otrzymał
nową stylistykę ściany przedniej, która
nawiązując do dotychczasowego kanonu
„uśmiechniętej twarzy”, stanowi zapo-
wiedź zmian w większych autobusach.

Przednia oś portalowa – produkcji LAF
– zawieszona została na dwóch miechach
pneumatycznych, dwóch amortyzatorach
oraz otrzymała stabilizator przechyłu. Tra-
dycyjny most napędowy – produkcji
Meritor – zawieszony został na czterech
miechach pneumatycznych, czterech
amortyzatorach oraz otrzymał stabilizator
przechyłu. Zasadniczo to rozwiązanie od-
różnia małego Jelcza od sanockiego
Kolibra. Konstrukcję podwozia autobusu
stanowi rama podłużnicowo – kratownico-
wa, połączona integralnie z nadwoziem.
Konstrukcja nadwozia wykonana została
z nierdzewnych rur stalowych, łączonych
ze sobą poprzez spawanie. Poszycie ze-
wnętrzne stanowią blachy nierdzewne oraz
tworzywa sztuczne (ściany przednia i tyl-
na), klejone do szkieletu. Klapy boczne oraz
tylną wykonano z aluminium.

Prototypowy Jelcz nie był pozbawio-
ny wad. Po wielu jazdach testowych ko-
lejni użytkownicy zgłaszali swoje uwagi
w celu ulepszenia modelu. Najczęściej

były to propozycje modernizacji mało
funkcjonalnej deski rozdzielczej, sześcio-
biegowej przekładni manualnej oraz zbyt
wąskigo przejścia pomiędzy przednimi
nadkolami. Problemy te konstruktorzy
z Jelcza wyeliminowali, prezentując na wy-
stawie Transexpo 2007 w Kielcach drugi,
zmodernizowany egzemplarz Libero. Au-
tobusik otrzymał nowe, w pełni przeszklone

Mimo zmodernizowania stanowiska kierowcy, jego stylistyka z klasycznymi zegarami bardziej
kojarzy się z autobusami sprzed ponad dwudziestu lat.

przednie oraz środkowe drzwi firmy Ra-
wag. Ponadto zmieniono deskę roz-
dzielczą, zamontowano nowy fotel kie-
rowcy firmy ISRI i powiększono szero-
kość przejścia za pierwszymi drzwiami.
W opcji pojawił się montaż automatycz-
nej przekładni Allison, monitoringu prze-
strzeni pasażerskiej oraz klimatyzatora
firmy Webasto.

Oferta Libero nie wykreśliła z oferty
spółki Polskie Autobusy tańszych mode-
li, budowanych na podwoziu MB Vario.
W 2006 roku zaprzestano w Jelczu pro-
dukcji autobusu Vero, zastępując ją no-
wymi odmianami sanockiej Soliny. Obec-
nie trwają prace nad rozwojem następcy
tego modelu – Wetliną. Tymczasem Jelcz
Libero pozostaje autobusem bardziej
komfortowym i pomimo podobnych pa-
rametrów wielkościowych, stanowi zupeł-
nie odmienną klasę. Pojazd testowany był
w wielu polskich miastach, m.in. Warsza-
wie, Poznaniu, Krakowie i Lubinie. Ponad-
to został zaprezentowany na Węgrzech
(4 listopada 2007), w Słowacji (3 stycznia
i 24 kwietnia 2007), Szwecji (15-17 paź-
dziernika 2007) oraz Anglii (pod marką
Autosan 1-11 listopada 2006). Należy
mieć nadzieję, iż oczekiwania spółki Pol-
skie Autobusy wobec eksportu Libero zo-
staną niebawem spełnione. Tymczasem
jeszcze w tym roku na warszawskie ulice
wyjedzie partia pierwszych 33 seryjnych
egzemplarzy Libero w barwach firmy
Mobilis. Autobusy otrzymają najbogatsze
wyposażenie.

Libero podczas targów autobusowych w Birmingham (fot. R. Zajas)


