
CITIPORT Евро 6 - Техническа спецификация
Размери (mm)
Максимална дължина 12030

Максимална ширина 2550

Максимална височина 3136 ( с A/C)

Колесна база 5850

Предно надвисване 2700

Задно надвисване 3480

Предна колея 2152

Задна колея 1872

Вътрешна височина
Тегла (кг.)
Общо тегло 17900

Собствено тегло

Натоварване на преден мост 6300

Натоварване на заден мост 11600

Двигател
Модел CUMMINS  ISB6.7E6 280B,Euro 6
Тип D

Брой цилиндри 6

Обем (куб см.) 6700

Максимална мощност kW(кс)/об. в мин. 209 (290) / 2100

Максимален въртящ момент Nm/об. в мин 1100/1200 - 1800

Екологична категория Евро 6

Скоростна кутия Автоматична

Модел ZF Ecolife 6AP 1200 B

Брой предавки

Предавателно число на главно предаване 5,74

Кормилна система С хидравличен усилвател

Гуми 275/70 R22,5

Минимален радиус на завой (mm) 9110

Максимален преодоляван наклон с максимален товар 23,2

Окачване
Предно

Задно

10850 (с пълен резервоар и 
шофьор)

6 предни, една задна;                     с 
ретардер на три степени, с ръчно и 

от педала управление

Независимо, на две въздушни 
възглавници и електронна система 

за управление (ECAS)

На четири въздушни възглавници и 
електронна система за контрол 

(ECAS)



Спирачна система
Предни / Задни спирачки Диск / Диск

Система

Ръчна спирачка

Допълнителни спирачни устройства Система за потегляне по наклон

3 ретардера в скоростната кутия

Резервоар за гориво/вместимост (л) 300

Капачка на резервоара, с ключ Стандартна

Обем на резервоара зa Add Blue 43 lt

Генератор Bosh; 2 x 90 A; 24 V

Номинално напрежение 24 V

Акумулатор 24 V; 2x240 Ah

Стартер
Капацитет 106+1 макс

п: места за пътници;  ш: място за шофьор

Основно оборудване
Тахограф Стандартно

Мултиплексна система Стандартно

Отопление и вентилация
Дигитално управление на температурата от таблото Стандартно

Основен отоплител Стандартно - 31 kW

Допълнителен отоплител Опция - Eberspaher, 24 kW

Въздушен филтър на системата Стандартно

Стандартно

Друго
Климатик Стандартно 39 kW

Климатик за шофьора Стандартно

Климатик с отоплител Опция - 44 kW

Безопасност
Авариен изход на покрива & вентилационен отвор

Парктроник Стандартно

Стандартно EBS,                             
пневматична      Опция:автоматичен 

сепаратор за отделяне на  вода

Въздушна, с действие на задния 
мост

Стандартно:п.27 (24 + 3 
сгъваеми) седалки за пътници + 

1 ш.(макс 83 правостоящи 
пътника при затворени сгъваеми 

седалки)
Опция: п.31 (28 + 3 сгъваеми) + 1 
ш. (макс 72 правостоящи пътника 

при затворени сгъваеми 
седалки)

Напълно автоматично отопление и охлаждане отпред, 
отстрани и отзад на салона

Стандартно - 2 броя, с електрическо 

управление



Камера за задно виждане Стандартно

Камера за наблюдение в салона

Външна камера

Ретардер

Имобилайзер -

EBS (ABS/ASR/ESC) Стандартно

Стандартно

Опция

Опция

Пожарогасител

Ограничител на скоростта Стандартно

Външно оформление
Стикери Опция

Боя Металик Опция

Спойлер
Врати
Брой врати 3 двойни врати

Тип врати

Достъпност за инвалидна количка

Дистанционно управление на първата врата Стандартно

Прозорец на шофьора

Щори (Сенници) на предното стъкло

Стандартно

Странични стъкла

Предно стъкло Цяло, ламинирано

Куки за теглене Стандартно - отпред и отзад

Дневни светлини Стандартно

Предни и задни светлини за мъгла Стандартно

Стандартно - DVR записващо 
устройство

Стандартно, с огледала отляво и 
отдясно

Стандартно                                      
(от автоматичната скоростна кутия)

Сензори за пожар в двигателното отделение и система 
за сигнализиране на шофьора
Автоматична пожарогасителна система в двигателното 
отделение
Автоматична система за допълване на маслото на 
двигателя

Стандартно                                      2 
броя по 6 кг

двукрили,с въздушно управление, 
отварящи се навътре

Система за наклоняване към 
тротоара и рампа за инвалидни 

колички

Стандартно с подгряване и 
електрическо управление

Стандартно - електрически 
управляема щора от към страната 

на шофьора и ръчно управляема от 
дясната страна

Електрически регулируеми и отопляеми огледала за 
обратно виждане

Стандартно - Цели, единични            
               Опция - с отварящи се на 

панти горни части



Чистачки с дюзи за измиване Стандартно - трискоростни

Зумер за заден ход Стандартно

Вътрешно обзавеждане
Кормилна колона и волан

Километраж Стандартно

Шофьорска седалка

Облегалка за главата на  шофьорската седалка Вградена

Кабина за шофьора Стандартно

Шкафче за вещи на шофьора, с ключалка Стандартно

Закачалка за дрехи на водача Стандартно

Пътнически седалки
Седалки Полиестерен плат върху пластмаса

Начин на закрепване Фиксирани

Облицовка на тавана Стандартно - Formica

Облицовка на стените Стандартно - FRP

Покритие на пода PVC

Комплект за първа медицинска помищ Стандартно

Подготовка за апарати за таксуване Опция

Озвучаване и информационна система
Стоп светлина в салона Стандартно

Информационно табло в салона

Дигитално информационно табло за маршрута

Озвучаване
Оборудване за оповестяване на маршрута

Монитор / LCD

Дигитален часовник Стандартно

DVD Стандартно

Регулируема по височина и наклон 

с вграден дисплей на мултиплекса

На въздушна възглавница,             
регулируема

Стандартно - едно в предната част 
Опция - допълнително в задната 

част

Стандартно - Плъзгащ се екран, 
Заден индикаторен панел за 

маршрута               Опция - Цветен 
преден индикаторен панел за 

маршрута

Стандартно - за салона и извън 
автобуса

Стандартно - един отпред,               
Опция - два по средата 
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