


253 típ. városközi-távolsági autóbusz

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hosszúság max.: 12 000 mm
Szélesség max.: 2 500 mm
Magasság: 3 080 mm

+légk. magasság
Csomagtér: 5 m3
Össz. gördülő tömeg: 16 000 kg
Hasznos termelés max.: 4 700 kg
Utasférőhely ülő+ álló max.: 50 fő

MOTOR
DAF L T 195 tip 6 hengeres, 4 ütemű soros, vízhűté- 
sesturbófeltöltős diesel.
Legnagyobb teljesítmény: 195/265/2000 
kW/LE/ford./min
Legnagyobb nyomaték: 1145/116/1200
Nm/mkg/ford./min
beépítése: padló alatt, hátul

SEBESSÉGVÁLTÓ
Hidromechanikus automata 
Típusa: VOITH-DIWA D 864 
Max. sebesség: 110 km/h

FUTÓMŰVEK
Elől: MVG732típ. merev ököltengely
Hátul: eredeti ZF A131/S9 tip. egyfokozatú, öntött
hídtestű tehermentesített féltengelyekkel.
Kerekek rendszere: tárcsás, központi illesztésű töm
lő nélküli radiál (MICHELIN)

KORMÁNYMŰ
Golyósoros, hidraulikus szervokormány 
Kormánymű típusa: eredeti ZF

RUGÓZÁS
Tiszta légrugó, teleszkópos lengéscsillapítók

FÉKRENDSZER
Kétkörös nyomólégfék, KNORR-WABCO szerelvé
nyekkel, elől fékmembránokkal, hátul rugóerőtárolós 
fékkamrával, automata fékkopás utánállítók, légszá
rító.

KAROSSZÉRIA
Speciális korrózióvédelemmel és üregvédelemmel 
ellátott, négyszögkeresztmetszetű acélcsövekből 
készült, önhordó, sajtolt acéllemez, ill. műanyag kül
ső burkolattal. Festés a mellékelt vázlatok szerint az 
alapszínekkel

AJTÓK
Elektropneumatikus működtetésű külső lengőajtók

ABLAKOK
Szélvédő többrétegű ragasztott, a többi ablak 
edzett, színezett biztonsági üveg, az oldalablakok 
felső része 1 /3 részben eltolható.
Beépítésük: vázhoz ragasztva

SZELLŐZÉS, FŰTÉS
Tetőszellőzők; főmotorról hajtott légkondicionáló 
berendezés
Utastér fűtés: olajtüzelésű fűtőkészülékkel, fűtőcsa
tornába befúvó ventilátoros hőcserélőkkel, szélvédő 
párátlanítóval

BELSŐ TÉR
Burkolatok: műbőr bevonatú alu lemezek 
Ülések: dönthető, szélesíthető luxus ülések, textil
műbőr burkolattal

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
Névleges feszültség: 24 V
Egyéni szellőzővel egybeépített olvasólámpák, fény
csöves belső világítás

VEVŐI IGÉNYRE SZERELHETŐK
- RÁBA Dl 0 UTS 184 típ. motor
- CUMMINS L10 B250 típ. motor
- MERCEDES OM 447hAtíp. motor
-ZF lícencS6120U típ. mech. sebességváltó
- ZF S6 85 típ. mech. sebességváltó
- VOITH120 típ. lassítófék
- M VG 107 típ. egyfokozatú hátsó futómű
- Bendiberica kormány
- ABS/ASR
-Textil belső burkolatok, szőnyeg 
-Tárgyaló kivitelű belső berendezés tárgyalóasztal 
lal, fotelokkal

- Monitor videorekorderrel 
-Toalett 
-Minikonyha
- Italhűtő
- Ruhatár
- Ivóvízhűtő
- Meleg ital automata
- Speciális, az alapszínezéstől eltérő fényezés





Városközi-távolsági autóbusz utastér

Tárgyaló kivitelű belső berendezés

TV, videó beépítés

Utasülések, dönthető háttámlás, állítható 
láb tartóval, hulladékgyűjtővel, lehajtható 

asztalka, újságtartó, fogantyú


