Дякуємо Вам за проявлений інтерес до нашої продукції, і хочемо звернути Вашу увагу на
міжміські автобуси, вироблені на заводі АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Автобуси виготовляються
на базі машинокомплекта NPR-75 (Е-5) фірми ISUZU (Японія). До складу машинокомплекта, який
наразі зарекомендував себе надійним і невибагливим в обслуговуванні, входять: турбодизель,
механічна 6-ступенева КПП, рульове управління, задній міст.

Призначення Автобусу
Кількість місць для сидіння
Загальна Пасажиромісткість
Довжина/Ширина/Висота, мм (не
більше)

Двигун

Коробка передач
Рульове управління
Підвіска коліс

Міжміський
30
38
8220/2320/2700
ISUZU 4HK1-E5NC "EURO-5" дизель, common rail, з турбонадувом
Робочий об’єм, л
5.193
Максимальна потужність, кВт
114 (154)/2600
(к.с.)/хв.-1
Максимальний крутний
419/1600-2600
момент, Нм/хв. -1
ISUZU MYY6S, механічна, 6-ступінчаста
З гідропідсилювачем
Передня
Ресорна
Задня
Пневморесорна

Система кондиціювання робочого
місця водія

+

Система опалення

Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, сполученого з
системою охолодження двигуна і опалювачів конвекторного типу,
встановлених в пасажирському салоні

Робоча гальмівна система

Гальмівна система

Стояночна
Допоміжна
Запасна гальмівна система

Показники маневреності та
економічності

Додаткові системи
Рік випуску

Вартість за одиницю, грн з ПДВ

Гідравлічна з вакуумним
підсилювачем, двоконтурна з
дисковими гальмами на
передній осі і задньому мосту.
ABS - Категорії I
З колодковим гальмом, що діє
на трансмісію. Привід
механічний
Газодинамічна на вихлопному
тракті
Кожен з контурів робочої
гальмівної системи

Зовнішній радіус повороту по
передньому бамперу, м, не
більше
Максимальна швидкість при
повному завантаженні, км/год
(з обмежувачем швидкості)
Контрольні витрати палива при
повному завантаженні з
постійною швидкістю 60
км/год, від л/100 км
Система курсової стійкості
Система бортової діагностики
Антипробуксовочна система
Додаткова інформація
2019-2020

12,5

90

14,5
EVSC
OBD
ASR

2 200 000

Передбачена можливість за додаткову плату встановити систему кондиціонування салону (кондиціонер
пасажирського салону), системи моніторингу руху автобуса на маршруті, Мультимедійної системи.
Стандартне виконання автобусу бежевого (або білого) кольору. Можливе фарбування автобусу за індивідуальним
замовленням.

Ми сподіваємося на інтерес з Вашого боку
та готові надати Вам будь-яку додаткову інформацію

Дякуємо Вам за вибір!

