ÁTTEKINTÉS
A termelékenység vezérelve szerint terveztük, így a CROSSWAY Low Entry alacsonybelépésű modellek mind városi,
mind helyközi viszonylatokon otthonosan mozognak.
+ Az alacsonybelépésű felépítés jóvoltából rendkívül könnyű a fel- és a leszállás
+ A normál padlómagasságú CROSSWAY modellek bevált hajtáslánca gazdaságos

üzemelést biztosít helyközi és városi viszonylatban egyaránt

Három eltérő hosszúsággal (10,8 méter, 12 méter és 13 méter) és üléskialakítások széles választékával elérhető
a CROSSWAY Low Entry alacsonybelépésű változat.
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A CROSSWAY
KIEMELKEDŐ ÉLMÉNY
Több mint 80 évnyi buszgyártási tapasztalat alapján tudjuk, hogy ügyfeleink mit várnak el leginkább járműveinktől: a
megbízhatóságot.
Naponta több millióan bízzák magukat buszainkra. Bíznak abban, hogy azok eljuttatják őket a munkahelyükre, az iskolába, az
orvoshoz vagy éppen egy kirándulásra. Mindennap számtalan ember vár járműveinkre például a finnországi Ivalo, a spanyolországi Málaga, az oroszországi Szurgut és a görögországi Kavála települések buszmegállóiban. Egész évben a legváltozatosabb tájakon
a legkülönbözőbb körülmények között, -30 ºC és +40 ºC közötti hőmérsékleten számítanak autóbuszainkra.
Ez a bizalom kötelez minket arra, hogy járműveinket fáradhatatlan munkásoknak tekintsük, akiknek hosszú éveken keresztül kell
kifogástalanul teljesíteniük. A járműveket ennek megfelelően tervezzük és a gyártási folyamatokat is e célnak alárendelve
alakítottuk ki.
Éppen pótolhatatlanul gazdag tapasztalatunk ösztönöz minket arra, hogy minden egyes új autóbusz-nemzedéket a bemutatás
előtt rendkívül szigorú tesztfolyamatnak vessünk alá. A teszteket egyaránt végezzük valós forgalomban, valamint extrém időjárási és üzemeltetési körülmények között.
Közúti és funkcionális tesztek
Típuscsaládonként 1 millió kilométer
Tartóssági tesztek
Típuscsaládonként az európai utakon megtett 6 millió kilométernek
megfelelő távolság
Megbízhatósági tesztek
1,6 millió kilométer valós üzemelési körülmények között
Bevált hagyomány, a minőségi gyártás alapja.
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CROSSWAY buszaink a modern személyszállítás legnagyobb kihívásainak is megfelelnek, naponta több millió embert szállítanak Európa-szerte
biztonságban és kényelemben, ráadásul a lehető leggazdaságosabb módon. Buszaink hatalmas flottája a világ számos területén, mint egy hatalmas
tesztpályán teljesít szolgálatot, ennek köszönhetően rendkívül sok hasznos információt nyerünk termékeink további fejlesztéséhez.
Kiemelkedő élmény Európa piacvezető autóbuszán.

C R O S S W AY L O W E N T RY. U N I V E R Z Á L I S M E G O L D Á S
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SOKOLDALÚSÁG

VEZETŐTÉR

HOZZÁFÉRHETŐSÉG

HATÉKONYSÁG

HÁROM HOSSZ (10,8 m, 12 m, 13 m)
ÜLÉSKIALAKÍTÁSOK SZÉLES
VÁLASZTÉKA

VDV-/EBSF-SZABVÁNYÚ
TÁGAS TÉR
HŐKOMFORT
OPTIMALIZÁLT TÁROLÓK

KÖNNYŰ FEL- ÉS LESZÁLLÁS
GYORS UTASÁRAMLÁS

HI-SCR
OPTIMALIZÁLT HAJTÁSLÁNC
LED-TECHNIKÁJÚ VILÁGÍTÁS

SOKOLDALÚSÁG
MEGFELELŐ VÁLTOZAT MINDEN FELADATHOZ
A CROSSWAY típuscsalád könnyedén megfelel minden ügyféligénynek bármely
személyszállítási feladat során a sokoldalúságának és az elérhető változatok sokaságának
köszönhetően.
CROSSWAY Low Entry City
A piac egyik legjobb, alacsony padlószintű járműve, amelyet elsősorban a városok forgatagába terveztünk: az első és a második ajtó közötti alacsonypadlós rész rendkívül könnyű
megközelíthetőséget biztosít.
CROSSWAY Low Entry Line
Ideális választás a rövid és a közepes távolságokra, hiszen kiemelkedő tulajdonságai a kis
üzemanyag-fogyasztás, a hosszú szervizintervallumok és a legnagyobb ergonómiai
elvárásokat támasztó szabványok szerint tervezett, kényelem és biztonság jellemezte
vezetőülés és -tér.

Alkalmazza Ön is!
A CROSSWAY mindig újra és újra elnyeri majd az év dolgozója címet cégénél – ezt többek
között a nagy befogadóképességének, kitűnő fordulékonyságának és a rendkívül gazdaságos
üzemelésre szabott árának köszönheti.
Az eredmény? Garantáltan kiemelkedő termelékenység.

VEZETŐTÉR
KÖNNYŰ VEZETNI
Teljesen új műszerfalat terveztünk új műszerekkel – a jobb térkínálat és a vezetőtér új kialakítása vonzó és hatékony munkahelyet
biztosít a járművezetők mindennapi munkájához. A kormánykerékről vezérelhető rádió, valamint az egyetlen integrált modullal
szabályozható vezetőtéri és utastéri klímaberendezés, illetve független fűtőrendszer segítségével a fontos járműfunkciók biztonságosan
és könnyen kezelhetők.
VDV-/EBSF-szabványú vezetőtér
A VDV-/EBSF-szabványok* alapján tervezett vezetőtér garantálja, hogy a járművezetők mindig ugyanott találják a különböző gombokat
és kapcsolókat, és attól függetlenül, hogy éppen milyen járművet vezetnek, mindig ugyanazon ergonómiai szempontok alapján
kialakított munkakörnyezet fogadja őket.
E nemzetközi szabványok fő célja, hogy szavatolják a fokozott kényelmet és biztonságot. Az IVECO BUS járművezetői
munkakörnyezete teljes mértékben megfelel az ergonómia, a hozzáférhetőség és a fűtés-szellőzés terén elvárt paramétereknek,
ezenkívül kilátás, belső zajszint és tárolóhelyek tekintetében az egyik legjobb.
* A VDV-opciók a CROSSWAY Low Entry City és Line kivitelein minden hosszváltozat esetében elérhetők.

Tároló a vezető mobiltelefonja,
pénztárcája számára
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Új, központi légkondicionáló kezelőpanel:
fröccsenésálló kivitelű, pozíciója a
VDV-/EBSF-szabványok szerinti, intuitív
kezelhetőséget kínál

Tároló a vezető táskája számára
a vezetőtér ajtajában
Térfogata a VDV-/EBSFszabványok szerint

Elfordítható vezetőülés: könnyű
hozzáférhetőség

Beépítési tér az üzemeltető saját
berendezése számára
(VDV-/EBSF-szabványok szerint)

HOZZÁFÉRHETŐSÉG
ALACSONY PADLÓ, NAGY RUGALMASSÁG
.
Feladattól függően a két eltérő alacsonybelépésű kivitel egyike kapja a főszerepet:
+ Low Entry Line a városi és helyközi útvonalakra
+ Low Entry City a városi és elővárosi viszonylatokra

Az első és a második ajtó közötti alacsonypadlós rész minden utas számára megkönnyíti a beszállást.
Ezenkívül a járművek manuális vagy elektromos rámpával és a mozgáskorlátozottak számára kialakított
hellyel is felszerelhetők.
A Low Entry City variánsok immár két- vagy háromajtós kivitelben is rendelhetők.

TERMELÉKENYSÉG
KATEGÓRIÁJÁBAN A LEGKISEBB A TELJES BIRTOKLÁSI KÖLTSÉGE
A beszerzési ár az összes költségnek csupán egy része
Mennyibe kerül valójában egy autóbusz? Igen, elsőként a vételárát kell megfizetni.
Mi a helyzet azonban a karbantartási és üzemanyag-költségekkel? Ha költségekről
beszélünk, az összesített életciklus-költségszintet (azaz a teljes birtoklási
költséget) kell vizsgálnunk, amely a sikeres hosszú távú beruházás egyetlen
megbízható fokmérője.
Egyértelmű kalkuláció
A teljes birtoklási költség (Total Cost of Ownership; TCO) mutatóját több
komponens alkotja:
a beszerzési ár
a tőkeköltségek
a karbantartás és javítás költségei
az üzemanyag- és karbamid adalékanyag-fogyasztás
a maradványérték
további költségek, például a járművezető munkabére, a biztosítások,
az adók és útdíjak stb.
Kevesebb szervizlátogatás a jármű életciklusa során
(Euro V járművel összehasonlítva)
Cursor motorolaj csereperiódusa: +50%*
Tector motorolaj csereperiódusa: +60%*
részecskeszűrő csereperiódusa: +300%*
légszűrő és hidrosztatikus szűrő csereperiódusa: +50%*
2 év általános garancia és 5 év átrozsdásodás elleni garancia
LED-technikájú világítás:
Ötször hosszabb élettartam, 70 százalékkal kisebb áramfogyasztás.
Folyamatos törekvésünk, hogy a járműspecifikus költséghányadot az autóbusz
teljes élettartama alatt a lehető legkisebb szinten tartsuk. Ennek eredményeképpen az átfogó megtakarítások és a nagyobb újraértékesítési árszint még elégedettebbé teszi az ügyfeleinket.
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* A CROSSWAY Low Entry Line modellek adatai.

HATÉKONYSÁG
REGENERÁCIÓ? KÖSZÖNÖM, NEM!
+ Akár 8 százalékkal nagyobb teljesítmény és akár 9 százalékkal nagyobb

forgatónyomaték a Tector motor esetében
+ Akár 9 százalékkal nagyobb teljesítmény és akár 12 százalékkal nagyobb

forgatónyomaték a Cursor motorok esetében
+ Kényelmesebb vezethetőség a kisebb zajszint és a mérsékelt vibrációk jóvoltából
+ Kis üzemeltetési költség a motor megbízhatósága és a hosszú szervizintervallumok
jóvoltából
+ Kompakt felépítés, ami csökkenti a tömeget és megkönnyíti a beépítést

AdBlue
Elektronikus szabályzóegység

NO2
HC

CO
Szivattyúmodul

PM

1

Széles motorpaletta
A spontán teljesítmény- és forgatónyomaték-leadás még a legnehezebb üzemelési
körülmények között is garantált, így széles körű alkalmazhatóságot biztosít

2
N2

Adagolómodul

3

DOC
DPF

Új hátsó tengely

Keverőelem

H 2O

NH 3 NO2

CO2

4

NH 3

Tömeg- és zajcsökkenés
Ellenállóbb, tartósabb és nagyobb forgatónyomatékra terveztük

5

SCR

HI-SCR

AdBlue

A szabadalmaztatott HI-SCR technológia több mint hat év és 250 ezer legyártott
motor kapcsán szerzett tapasztalaton alapul, így erőforrásaink kipufogógáz-visszavezetés nélkül is teljesítik az Euro VI előírásait, és rendkívül nagy arányban
(>95%) alakítják át a nitrogénoxidokat
CROSSWAY
Manuális, automatizált és automatikus váltó

LE City

CO2

Hossz (m)
10,8
12

Új manuális és automatikus váltók
Mérsékelt zajszint
60 százalékkal hosszabb élettartam

13
LE Line

N2

CUC

10,8
12
13

TECTOR 7
210 kW (286 LE)

228 kW (320 LE)

H 2O

CURSOR 9
265 kW (360 LE)

ÜLÉSEK
VÁLTOZATOS ÜLÉSKIOSZTÁSOK*

CROSSWAY Low Entry City

CROSSWAY Low Entry Line

KÉTAJTÓS

HÁROMAJTÓS

34 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

30 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

37 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

35 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

31 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

45 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

37 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

33 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

49 utasülés + 1 hely kerekesszék számára

10,8 m

12 m

13 m

*További elrendezések megismeréséhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az IVECO BUS értékesítőjével.

Utasülés
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Vezetőülés

Kerekesszék számára kialakított hely

ELÉRHETŐ ÜLÉSVÁLTOZATOK
MODELL

STER 6MS

SCOLEO

LINEO Fix

LINEO

CROSSWAY
Low Entry City
CROSSWAY
Low Entry Line

Ster 6MS

Scoleo

Lineo Fix és Lineo

Ideális városi és elővárosi alkalmazásra az
ülések műanyag héjának, a könnyen és
egyszerűen szerelhető kárpitozásnak,
a kis tömegnek és a modern dizájnnak
köszönhetően.

A praktikus Scoleo ülések iskolabusz
kivitelekhez optimálisak, hiszen akár
vandalizmus elleni háttámlaburkolattal
is rendelhetők.

Menetrend szerinti alkalmazásra terveztük, főként
elővárosi és helyközi viszonylatokra. A kemény
tömésű háttámla egyszerre kényelmes
és ergonomikus.

MINŐSÉG
KIEMELKEDŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A Vysoké Mýto városában található gyárunk minőségbiztosítási rendszere az egyik legjobb a világon
A teljes gyártásfolyamat a világszínvonalú termelés (World Class Manufacturing) programra
épül, amelyet japán autógyártók tapasztalatai és gyakorlata alapján építettek fel. E rendszer
alapelve rendkívül egyszerű, ám igen szigorú: a hibás terméket még azon a munkaállomáson
fel kell fedezni, ahol a hiba fellépett, és minden hibát azonnal orvosolni kell.
Az alapvető cél, hogy egy olyan folyamat szülessen, amelyben nem keletkezhetnek hibás
alkatrészek. Ezért vezetünk be újabb és újabb gyártási eljárásokat, és ezért fejlesztjük
tovább folyamatosan a már bevált eljárásokat.
Két- és háromdimenziós lézeres méréseket, hegesztőrobotokat, óriási mobilis és fix
háromdimenziós
szkennereket
használunk,
így
biztosítjuk
a
szerkezetek
méretpontosságát. Egyedi fényezőüzemünk hosszú élettartamot biztosít járműveink
karosszériájának. Elektrokémiai galvanizáló kezeléssel gondoskodunk a rozsda elleni
védelemről – egy egyedi 300 köbméteres kataforézises merítőkáddal. A fényezés teljesen
automatizált fényezőfülkékben történik.
Az egész erőfeszítés mit sem érne tökéletes összeszerelés nélkül. A folyamatot központi
ellenőrzés felügyeli, a fontos berendezések működését vezeték nélküli hálózaton
keresztül egy minőségbiztosítási szerver figyeli. A szerver hibát észlelve azonnal kiadja a
parancsot annak kijavítására.
Minden busz gyártása diagnosztikai tesztek sorával ér véget.
Minden buszt közúton is kipróbálunk, mielőtt kiszállítanánk az ügyfélnek.
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BIZTONSÁG
FEJLETT BIZTONSÁGI RENDSZEREK

Fékrendszer
+ Blokkolásgátló (ABS)
+ Kipörgésgátló (ASR)

Gyorsabb reakció és rövidebb fékút
+ Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)

Csökkenti a jármű megcsúszásának veszélyét
Kataforézis
A járművet, annak szerkezetét és szerkezeti elemeit kataforézises eljárással,
az iparág legjobb rozsdásodás elleni védelemével kezeljük.
Megfelel az R66/02 szabványnak
Garantált a túlélési utascella a jármű borulása esetén is.
Az IVECO BUS megoldásaival a lehető legjobb biztonság érhető el, amely nem növeli a jármű tömegét.
Profil

Profilok kétfázisú acélból

BCRLEHQ1015

WWW.DANUBETRUCK.HU

DanubeTruck Magyarország Kft.
Hunyadi János út 6.
1117 Budapest
Telefon: +36-1-802-8000
A széria- és extrafelszerelések országonként eltérhetnek. Az IVECO BUS fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a járművek műszaki vagy felszereltségi jellemzőit, és semmi nem kötelezi arra, hogy ezeket a változtatásokat a már
értékesített járműveken is elvégezze. A képeken opcionális extrafelszerelések is láthatók, illetve nem ábrázolnak minden alapfelszerelést.

