A 2016-OS ÉV TURISTABUSZA
Fejlett technikájának, valamint az elegancia, a modernitás és a praktikum ötvözetének
köszönhetően a MAGELYS nyerte el a „2016-os Év Nemzetközi Turistabusza” címet!
Stílusos megjelenése, kiemelkedő kényelme és fejlett biztonsági rendszerei meggyőzték
a 22 európai szakújságíróból, az iparág vezető szaklapjainak képviselőiből álló zsűrit.
Felszereléseinek minősége, kis karbantartási igénye, üzemanyag-takarékos HI-SCR technikája,
valamint optimális ár-érték aránya is szerepet játszott e kiemelkedő eredmény elérésében.
Fokozza utasai kényelmét, és növelje az utazás élményét!
Üdvözölje őket a MAGELYS fedélzetén: fogadja őket a 2016-os Év Turistabuszában.

ÁTTEKINTÉS
Mivel kifejezetten belföldi és nemzetközi távolsági utakra, turistabusznak, transzferjáratokhoz és
sportcsapatok szállítására fejlesztettük, ezért a MAGELYS buszok a lehető legkényelmesebb és
legbiztonságosabb utazásra csábítanak.
Igényes kialakításának köszönhetően minden utazást felejthetetlenül kellemes élménnyé tesz a MAGELYS:
+ Kiemelkedő kényelem a járművezető és az utasok számára egyaránt a tágas, fényben fürdő terek és a
fedélzeti szórakoztatórendszer jóvoltából
+ Prémiumjellemzők, gazdag és versenyképes szériafelszereltség
+ Innovatív stílus és dizájn, új világítási rendszerrel és LED-technikájú világítással
A MAGELYS két különböző hosszúsággal rendelhető: 12,2 méter és 12,8 méter. Mindkét változat
kívánságra akár kerekesszék-hellyel és -emelővel is specifikálható.
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ÚJ LÉGKONDICIONÁLÓ
RENDSZER
EGYÉNI
KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

ÚJ VILÁGÍTÁSI RENDSZER
INTEGRÁLT
LED-TECHNIKÁVAL

FEJLETT AKTÍV ÉS PASSZÍV
BIZTONSÁGI RENDSZEREK

HI-SCR RENDSZER
SOKOLDALÚ HAJTÁSLÁNC

KIEMELKEDŐ KÉNYELEM
KIVÁLÓ UTAZÁSI ÉLMÉNY
A kiemelkedő szintű élet- és utazási minőséget a MAGELYS fedélzetén többek
között az alábbi, az utasok maximális kényelmét szolgáló jellemzők és
technológiák biztosítják:
+ Optimalizált hőkomfort az automatikus légkondicionáló berendezés jóvoltából
+ Egyéni kialakítási lehetőséget kínáló utastér
+ Fedélzeti szolgáltatások és berendezések a menet közbeni szórakoztatás

érdekében

Az új MAGELYS távolsági busz akár mindössze 30 üléssel is specifikálható, az így
születő elegáns klubbusz prémium ülőhelyei a legnemesebb foteleket idézik.

DIZÁJN
INNOVATÍV STÍLUS ÉS DIZÁJN
+ Egyedi tetőkialakítás nagy üvegezett ívekkel, amelyek nagy panorámát tárnak fel
+ LED-technikájú világítás: ötször hosszabb élettartam, 70 százalékkal kisebb energiafogyasztás
+ Praktikus kialakítás a könnyű hozzáférhetőség és karbantartás érdekében

(azonos első és hátsó lámpatest a márka összes Euro VI minősítésű járművén)

Fejedelmi megjelenésével a MAGELYS magára vonzza a tekintetet, ráadásul a szemrevaló külső
rendkívül kedvező légellenállású, ami kedvező üzemanyag-fogyasztást biztosít.
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ELTÉRŐ KIALAKÍTÁS A KÜLÖNBÖZŐ FELADATOKHOZ
A különböző szállítási feladatok esetében minden ügyféligénynek könnyedén megfelel
a MAGELYS a több különböző változatnak köszönhetően:

+ Távolsági busz menetrend szerinti járatokhoz, regionális, belföldi és nemzetközi utakra
+ 12,2 vagy 12,8 méter hosszú, LED-technikájú világítás, tetőablakok, alapkivitelű utasülések
+ Beépített légkondicionáló rendszer, konvektoros fűtés, tolatóradar

+ Turistabusz
+ MAGELYS Line felszereltség + WC, komfortülések
+ Két 19 col képátlójú képernyő, kísérőülés és mikrofon, oldalsó vezetői konzol, kormánykerék

bőrhatású bevonattal

+ Luxus turistabusz
+ MAGELYS Pro felszereltség + középső panorámaablakok a tetőben, csúcskivitelű bőr

utasülések
+ Szekrény az utaskísérőnek, kávéfőző, USB-csatlakozók, WLAN, navigációs rendszer,

220 voltos csatlakozók
+ AS Tronic automatizált váltó, porszívó, utaskísérő-kamera, úttestkamera

Három változat a választás – és az utazás – valódi szabadsága érdekében!

BIZTONSÁG
BIZTONSÁG MINDENEKFELETT
Első a biztonság a MAGELYS esetében, ezt jól bizonyítják a következő kiemelkedően fejlett rendszerek:
+
+
+
+
+

Kibővített vészfékrendszer (AEBS)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS)
Adaptív sebességszabályzó (ACC)
Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
Elektronikus fékrendszer (EBS)

A kibővített vészfékrendszer és a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer minimalizálják
a vezetői hibából, figyelmetlenségből és fáradtságból eredő baleseteket.

Kibővített vészfékrendszer
A rendszer méri az elöl haladó jármű távolságát, és egy potenciális ütközés észlelésekor
kiszámolja a bekövetkezés időpontját. Ütközésveszély esetén figyelmezteti a vezetőt, ha az nem
reagál, akkor az elkerülhetetlen ütközés előtt automatikus vészfékezésbe kezd.
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Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Figyelmezteti a vezetőt, még azelőtt, hogy a jármű az irányjelző használata
nélkül elhagyná a forgalmi sávot.

Adaptív sebességszabályzó
Az adaptív sebességszabályzó egy vezetőtámogató rendszer, amely a jármű
sebességét a vezető által választott értéken tartja. Ezenfelül radarral méri az
elöl haladó jármű sebességét és szükség esetén lassít, hogy a beállított követési
távolságot megtartsa attól.
Ha az elöl haladó járműtől mért távolság tovább csökken, akkor a MAGELYS
automatikus lassítással igazodik ehhez.

Elektronikus menetstabilizáló rendszer
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer segít a vezetőnek megakadályozni a
jármű megcsúszását, ezzel csökkenti az oldalütközések kockázatát.
Automatikusan közbeavatkozik, segítve a vezetőt az iránytartásban csúszós
útviszonyok esetén vagy kikerülési manőver során. A vezetőt a kanyarbeli
borulás kockázatának csökkentésével támogatja.

Elektronikus fékrendszer
Csökkenti a féktávolságot a fékrendszer teljesítményének növelésével, a jármű
stabilitásának fokozásával segíti elő az irányíthatóságot.

HATÉKONYSÁG
REGENERÁCIÓ? KÖSZÖNÖM, NEM!
Az FPT Industrial szabadalmaztatott, egyedi technológiája a kipufogógázokat kipufogógáz-visszavezetés (EGR) nélkül tisztítja meg,
s így teljesíti az Euro VI norma követelményeit.
Éppen ezért a MAGELYS jelentős előnyöket kínál:
+ Kompakt rendszer, kisebb tömeg (kettő helyett csak egy nitrogénoxid-kezelő rendszer)
+ Optimalizált égés (hatékony motor, kisebb üzemanyag-fogyasztás)
+ Kevesebb részecske (passzív regenerációjú részecskeszűrő, kisebb karbantartásigény)
+ Nincs nagyobb hűtésigény (kevesebb energiát kell elnyelni, a hűtőrendszer nem csökkenti a hasznos utasteret)
Ez a kiváló technológia a legkeményebb teszteknek is megfelelt a legextrémebb körülmények között Finnország északi részétől
Spanyolország déli részéig. Erényeit a hosszú távú teszten használt 23 járműben bizonyította, amelyek összesen több mint 2,5 millió
kilométert tettek meg – kíméletlen tesztpályákon és számos európai város utcáin.

AdBlue
Elektronikus szabályzóegység

Szivattyúmodul

Adagolómodul
Keverőelem

CURSOR 99––KIEMELKEDŐ
HIGH PERFORMANCE
CURSOR
TELJESÍTMÉNY
A MAGELYS buszokban 400 lóerős erőforrás dolgozik, az egyenletes
teljesítményleadásról változó geometriájú turbófeltöltő gondoskodik.
AdBlue
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EGYÉNI KIALAKÍTÁSI
LEHETŐSÉGEK
SZÁMOS OPCIÓ TÁVOLSÁGI BUSZA SZÁMÁRA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

WC
Kerekesszéklift
Pantográfszerűen nyíló ládatérfedelek
Hálóhely a járművezetőnek
Xenonfényszórók
Kávéfőző
Utaskísérő-kamera
Elektromos és USB-csatlakozók
WLAN
Navigációs rendszer

WLAN

USB-csatlakozók

Navigációs rendszer

VEVŐSZOLGÁLAT

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.

