
Размери Общи положения Облегалка за глава на седалката на водача Интегрирана

Максимална дължина 12030 Тахограф S (цифров) Кабина на водача S
(изцяло затворена O*)

Максимална широчина 2550 Мултиплексна система S Шкафче за вещи на водача S (с ключалка)

Максимална височина 3544 (включително резервоари за CNG) Отопление и охлаждане Закачалка за дрехи на водача S

База (междуосово разстояние) 5850 Подгревател - Пътнически седалки
Преден надвес 2700 Нагревател отпред, в средата и отзад S Покритие Платнено покритие върху пластмаса
Заден надвес 3480 Климатик Накланяне -
Ширина на предна колея 2152 Дигитален климатик S (39 Kw) Странично плъзгане -
Ширина на задна колея 1872 Климатик с нагревател Opt (Отоплителна мощност 48 kW)
Маси Безопасност Фиксирани/релсови Фиксирано

Брутна маса на превозното средство 17 900 Люк за авариен изход на покрива и 
вентилационен люк на покрива

S
(1 брой с електрическо управление Вътрешна облицовка на покрива Formica

Маса на конструкцията 12495 kg (с пълен резервоар за гориво и 
включително водача) (изчислено) Паркинг сензор S Вътрешно осветление на тавана S

Капацитет на преден мост 6300 Камера за задно виждане S Облицовка на страничната стена FRP

Капацитет на заден мост 11600 Вътрешна камера
S

(записващото устройство DVR е 
стандартно)

Вътрешна облицовка на пода PVC

Двигател Външна камера
S

(На външните дясно и ляво странични 
огледала за обратно виждане)

Комплект за първа помощ S

Модел CUMMINS  
ISLG6B 300 Забавящо устройство

S
(интардер от автоматична скоростна 

кутия нива с ръчно и крачно управляван 
функция на забавяне)

Конзоли за отделение за билети о

Тип CNG турбокомпресор Имобилайзер - Място за лични вещи на пътниците S

Брой на цилиндрите 6 ABS S (EBS) Аудио и видео

Обем на двигателя 8880 cm3 ASR S (EBS) Знак за спиране S

Максимална мощност(Kw (к.с.) / об./ми 224 (300) / 2100 Автоматична пожарогасителна система в 
машинното отделение S Информационен панел за пътниците 1 стандартен отпред  1 по желание в 

задната част

Максимален въртящ момент (Nm / 
об./мин.)

1166 /1300
Система за откриване на пожар в машинното 
отделение и предупредителна система за 
водача

S Дигитален дисплей за маршрут

Стандартно - Плъзгащ се екран
Заден индикаторен панел за 

маршрута               
Цветен преден индикаторен панел за 

маршрута - по желание

Клас на емисии на отработили газове Euro 6 Система за автоматично допълване на масло о Режим на висока динамичност на управление S

Предавателна кутия Автоматична Система за нагряване на емисии на 
отработили газове

- Аудио

Модел ZF
6 AP 1200B Пожарогасител 2 x 6 kg Оборудване за система за известяване

S
(за интериора и екстериора на 

превозното средство)

Брой предавки, Тип 6 предни, 1 задна, ускоряване Ограничител на скоростта S Монитор/LCD 1 стандартен отпред  2 по желание в 
средната част

Крайни предавателни отношения 5,74 Външни Дигитален часовник S

Кормилна система Хидравлична Стикери на странични ленти о DVD плейър S

Гуми 275/70 R22,5 Метална боя о Воден охладител о

Минимален радиус на завиване 9110 mm Спойлер S Вътрешно багажно пространство S

Възможност за изкачване
(при GVM)

25,50% Врати S Сигнално устройство за предупреждение при заден S

Окачване Брой на обслужващи врати 3 двойни врати

Граници на въвеждане на параметри в п  
Въздушно окачване - 2 пневморесьора 

Електронно окачване, независимо 
управлявано (ECAS)

Тип на обслужващи врати
Двукрили, с въздушно управление, 

отварящи се навътре, за всички предни, 
средни и задни врати

* символът означава, че тази опция все още не е готова на инженерен етап

Задно Въздушно окачване - 4 пневморесьора 
Електронно управлявано (ECAS) Достъп на пътници с увреждания Система за наклоняване към тротоара и 

рампа за инвалидни колички

Спирачна система Електрическа рампа O*

предна/задна Дискови/дискови Дистанционно управление за предната обслуж  S

Кратко обяснение

Пълна въздушна спирачна система с 
EBS

(Автоматичната система за разделяне на 
маслото и водата е по избор)

Врата на водача -

Ръчна спирачка Пневматично задействане, на задния 
мост Прозорец на водача Със съпротивителен нагревател и 

електрическо управление

Допълнителна спирачка Интанрер Щори (сенници) на предното стъкло

S
(Електрически управляема ролетна щора 
за предното стъкло и ръчно управляема 

ролетна щора близо до водача) 

Резервоар за гориво Тип 3 CNG резервоара
Общ обем: 1470 lt (5*294 lt)

Електрически задействани и отопляеми 
странични огледала за обратно виждане S

Фиксирана капачка - Прозорци за пътниците единични, без плъзгане

Вътрешно осветление Непрекъснат тип с LED Единично остъкляване S

Генератор 2x 90A - Bosch Отварящ се прозорец Отварящ се четвърт прозорец за пътници

Номинално напрежение 12V Двойно остъкляване O*

Акумулаторна батерия 24V - 2 x 240 Ah Предно стъкло Единично стъкло, ламинирано 

Устройство за теглене S
(отпред и отзад)

Ксенонови фарове -

Дневни светлини (DRL) S
Предни и задни фарове за мъгла S
Чистачки на предното стъкло и пръскалки за п  3-степенни скорости

Конзола за флаг S
2 броя

Вътрешна:

Кормилно управление Регулируем волан, интегриран с модула 
на дисплея

Одометър S
Седалка на водача Пневматично задвижване, регулируема 

СПЕЦИФКАЦИИ НА МОДЕЛ CITIPORT EURO6 CNG 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Капацитет за пътници

27 (24 фиксирани + 3 сгъваеми) 
пътнически седалки + 1 седалка на 
водача (максимум 51 правостоящи 

пътници, когато сгъваемите седалки са 
затворени)

(стандартно)

 31 (28 фиксирани + 3 сгъваеми) 
пътнически седалки + 1 седалка на 
водача (максимум 48 правостоящи 

пътници, когато сгъваемите седалки са 
затворени)

(по желание) *

ОБОРУДВАНЕ
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