


386 típ. túrista, távolsági autóbusz

ÁLTALÁNOS ADATOK
Hosszúság max.: 11 980 mm
Szélesség max.: 2 500 mm
Magasság: 3 620 mm
Csomagtér: 7,2+2 m3
Ossz gördülő tömeg: 16 500 kg
Hasznos terhelés max.: 4 650 kg
Utasférőhely ülő: 46+1 fő

MOTOR
DAF DKV1160, 6 hengeres, 4 ütemű soros, vízhűté
ses turbófeltöltős diesel 
Legnagyobb teljesítmény: 212/2200 
kW/ford/perc
Legnagyobb nyomaték: 1185/1300 Nm/ford/perc 
Beépítése: hátul

SEBESSÉGVÁLTÓ
CSA S6-120U tip.szinkronizált, mechanikus l-VI fo
kozat előre, 1 hátra. Hidraulikus lassítófékkel (RE- 
TARDER)VOITH 120 típusú.

FUTÓMŰVEK
Elől: RÁBA 832.95, merev, ökölfejes 
Hátul: RÁBA 107.68, sajtolt, hegesztett 
Kerekek rendszere: tárcsás, 295/80 R22,5" TOP 
300TAURUS

KORMÁNYMŰ
Hidraulikus szervokormány,
Bendiberica licenc

RUGÓZÁS
Tiszta légrugó, teleszkópos lengéscsillapítók

FÉKRENDSZER
Kétkörös nyomólégfék, EURO fékszerelvényekkel, 
elől fékmembránokkal, hátul rugóerőtárolóval egy
beépített fékmembránokkal, automatikus fékutánál- 
lítókkal

KAROSSZÉRIA
Speciális korrózióvédelemmel és üregvédelemmel 
ellátott, négyszögkeresztmetszetű acélcsövekből 
készült, önhordó, sajtolt acéllemez ill. műanyag külső 
burkolattal. Festés a megrendelő kívánsága szerint 
a mellékelt vázlatok alapján.

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: váz
hoz ragasztva

SZELLŐZÉS, FŰTÉS
Tetőszellőzők, főmotorról hajtott légkondicionáló 
berendezés.
Független olajtüzelésű fűtőkészülék, ventilátoros fű
tőegységek fűtőcsatornákkal, a padló alatt elhe
lyezve. Szélvédő párátlanítás melegvízzel táplált fű
tőtesttel, ventilátoros levegőbefuvással.

BELSŐ TÉR
Belső burkolatok: alu lemez, textil borítással, hab alá
téttel. Mennyezet két oldalán levegőcsatornával 
egybeépített csomagtartó.
Vogel licence ülések. Szélesíthetők, dönthetők, ka
paszkodó fogantyúval, ujságtartóval, hamutartóval, 
lehajtható asztallal, lábtartóval, textil-műbőr borítás
sal

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
Névleges feszültség: 24 V
A levegő csatornán egyéni szellőzővel egybeépített 
olvasólámpák, fénycsöves belső világítás. 
Akkumulátor 2x12 V 182 Ao 
Magnós rádió, hangszórók, mikrofon.

VEVŐI IGÉNYRE SZERELHETŐK
- MÁN D 2866 LOH EURO I. motor
- CUMMINS LTA10B 290 motor
- ZF 85-180 seb. váltó
- ZF A131/S 91 hátsó futómű
- ZF 8098 955131 kormány 
-ABS/ASR
-Tárgyaló kivitelű belső berendezés tárgya
lóasztallal, fotelokkal

- Monitor videorekorderrel 
-Toalett
- Minikonyha
- Italhűtő
- Ruhatár
- Ivóvízhűtő + kifolyó
- Meleg ital automata
- Nagyméretű konyha
- Padló alatti pihenőfülke a vezető részére
- Speciális az alapszínezéstől eltérő fényezés





Városközi-távolsági autóbusz utastér

Mini konyha: kávéfőző, 
melegvíz boyler, mosogató


