ÁTTEKINTÉS
Az URBANWAY az IVECO BUS alacsonypadlós városi autóbusza a közösségi közlekedés számára.
Az URBANWAY típust az utasok és a vezető számára nyújtott kényelem mellet a kiemelkedő utaskapacitás, a több eltérő hosszúságú,
hajtásláncú és belső elrendezésű kivitel jelentette sokoldalúság, valamint a termelékenység jellemzi.
+
+
+
+

Új, erősebb és könnyebb szerkezet, amely lehetővé teszi az Euro VI minősítésű Tector 7 és Cursor 9 dízelmotorok, illetve a Cursor 8 földgázüzemű erőforrás beépítését
Intelligens és kifinomult dizájnja többek között új világítótesteiben és stílusos, barátságos utasterében érhető tetten
Magasra pozícionált, gazdagon felszerelt vezetőtér, amely teljes egészében megfelel az EBSF ajánlásainak (European Bus System of the Future, a jövő európai buszrendszere)
A kiemelkedő technikát és az intelligens buszépítést stílusos megjelenéssel ötvözi, s hibátlan üzemelést kínál nap nap után

Az URBANWAY típuscsalád három eltérő hosszúsággal (10,5 méter és 12 méter hosszú szóló kivitelben és 18 méteres csuklósként) érhető el.
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DIZÁJN

UTASTÉR

VEZETŐTÉR

HATÉKONYSÁG

ÚJ LED-TECHNIKÁJÚ VILÁGÍTÁS
KÖNNYŰ KARBANTARTHATÓSÁG
SZÁMOS OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

ÚJ LED-TECHNIKÁJÚ MENNYEZETI VILÁGÍTÁS
HATÉKONY LÉGKONDICIONÁLÁS
ÚJ ÜLÉSEK

EBSF-SZABVÁNYÚ
HŐKOMFORT
OPTIMALIZÁLT TÁROLÓK

EGYEDÜLÁLLÓ EURO VI MEGOLDÁS: HI-SCR
ÚJ TECTOR 7 ÉS CURSOR 9 MOTOROK
AKÁR 800 KILOGRAMMAL KÖNNYEBB

DIZÁJN
TELJESEN ÚJ KIALAKÍTÁS
Teljesen új szerkezettel büszkélkedhet az
URBANWAY. Az új szerkezet előnye többek
között a külső és belső karosszériaelemek
könnyű szerelhetősége, amely a hozzájárul a
kategória
legjobb
járművezetői
és
utaskényelméhez, valamint a kategória legjobb
javíthatóságához.
A tervezők elegáns módon integráltak a felépítménybe számos új elemet. Ilyenek például az új
első fényszórók, amelyeket a LED-technikájú
nappali menetfény csíkja tesz messziről felismerhetővé, valamint a hasonlóképpen új hátsó
lámpatestek, amelyekben szintén fénykibocsátó
diódák szolgáltatják a féklámpa, az irányjelző, a
helyzetjelző és a tolatólámpa funkciókat.

ÚJ UTASTÉR
GÖ RDÜL Ő TÁ RSA L GÓ
Még tágasabb belső terével és a barátságos atomszférájával az Euro VI minősítésű autóbusz új mércét állít a közösségi közlekedés terén. A
HI-SCR technikát alkalmazó hajtásláncok kompakt felépítésűek, így mind a keresztirányú, mind a hosszirányú beépítés esetén
kompromisszummentes üléskialakítási lehetőségeket biztosítanak. Ráadásul a hátrább helyezett második ajtó jóvoltából az utasok a
rendkívül kényelmes megközelíthetőség és a széles alacsonypadlós tér előnyeit élvezhetik. Az új ülések nyújtotta kényelem és a vonzó,
LED-technikájú hangulatvilágítás által teremtett atmoszféra igazán pihentetővé teszi az utazást.
A kiemelkedő klímakomfortról új tervezésű légjáratok és az ajtók légfüggönyei gondoskodnak, az új rendszer akár 50 százalékkal nagyobb
mennyiségű levegőt képes megmozgatni, így teremt tökéletes környezetet az utazáshoz. Opcionális tételek hosszú sorából választhat,
például különböző színű hangulatvilágításokat vagy számtalan színt és anyagot az oldal- és ülésburkolatokhoz – ezek mind fokozzák a jármű
stílusosságát, s utasai érzékelik és értékelik majd ezt a törődést.
URBANWAY, a város egyetlen gördülő társalgója.
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EBSF VEZETŐTÉR
KIEMELKEDŐ SZÍNVONALÚ, REFERENCIAKÉNT SZOLGÁLÓ VEZETŐTÉR
A megemelt pozíciójú vezetőteret mindig nagyra értékelik a járművezetők, hiszen így a személyautók fölött messzire ellátnak, és
könnyedén áttekinthetik a forgalmat. Ráadásul ez az ülésmagasság alkalmasabb az utasok fedélzeten való köszöntésére.
Teljesen új tágas és ergonomikus vezetőteret terveztünk, amelyet számos praktikus funkció jellemez, így a járművezetők mindennapi munkájukat a lehető legjobb körülmények között végezhetik. A tágas tér, a tökéletes ergonómiájú műszerfal és a bőséges
tárolóhely a legfontosabb előnyei ennek az új referenciaként szolgáló vezetőtérnek.
A fűtő-szellőző rendszer is teljesen új és kiemelkedően hatékony, a hat légbefúvó nyíláson keresztül optimális körülményeket
teremt, hiszen egy kiemelkedő járművezető kiemelkedő hőkomfortú munkahelyet érdemel.

TELJESÍTMÉNY – 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 az URBANWAY erőforrása 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.
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MINDEN FELADATHOZ MEGFELELŐ HAJTÁSLÁNC
Az URBANWAY új kialakítása lehetővé teszi, hogy több eltérő hajtáslánc otthonául szolgálhasson:
hosszirányban beépített Tector 7 dízelmotor, akár hibrid változatban, keresztirányban beépített Cursor 9
dízelmotor vagy keresztirányban beépített Cursor 8 CNG sűrített földgázzal üzemelő erőforrás

CURSOR 9 DÍZELMOTOR – NAGY TELJESÍTMÉNY

T E CTO R 7 D Í Z E L M O T O R – N A G Y H A T É K O N Y S Á G

+ Akár 1700 newtonméter forgatónyomaték a legmeredekebb

+
+
+
+

emelkedők legyőzéséhez
+ Optimalizált hozzáférés a karbantartás megkönnyítésére
+ Keresztirányú beépítés, ami optimalizálja a hátsó ajtón keresztüli utasáramlást
+ Nagy teljesítményű légkondicionáló

FULL HYBRID SOROS HIBRID HAJTÁSLÁNC –
KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁG

CURSOR 8 CNG – NAGY TAPASZTALAT
+
+
+
+

Könnyebb, kompaktabb, hosszirányban beépítve
Tíz százalékkal nagyobb utaskapacitás az Euro V változathoz képest
Nagy teljesítmény, akár 286 lóerő
Kis üzemanyag-fogyasztás

290 lóerő (10,5 és 12 m) és 330 lóerő (18 m) teljesítmény
Akár 1300 newtonméter forgatónyomaték
Kis károsanyag-kibocsátás, biogáz-kompatibilis
Megegyezik az EEV-változattal, így egyszerűen integrálható a
meglévő CNG-flottába

+ Új elektromos üzemmód a megállókba érkezéskor és

távozáskor (Arrive & Go funkció)
+ Új gazdaságosságmérő a műszerfalon
+ Kiemelkedő üzemanyag-megtakarítás, jelentősen mérsékelt

szén-dioxid-kibocsátás
+ Fokozott menetdinamika, kifinomult vezethetőség

DÍZEL
Hosszúság

TECTOR 7
210 kW (286 LE)

10,5 m
12 m
18 m

CURSOR 9
228 kW (310 LE)

265 kW (360 LE)

294 kW (400 LE)

SŰRÍTETT FÖLDGÁZ

HIBRID

CURSOR 8

TECTOR 7

213 kW (290 LE)

243 kW (330 LE)

SOROS HIBRID

Arrive & Go funkcióval

CURSOR 9 DÍZELMOTOR - N A G Y T E L J E S Í T M É N Y
Az új URBANWAY típus esetében minden a termelékenységet és a könnyű karbantarthatóságot szolgálja.
+
+
+
+

Kevesebb idő szükséges a karbantartáshoz
Kisebb zajszint és mérsékelt vibrációk
Kiválóan hozzáférhető hátsó ajtó
Minden oldalról hozzáférhető motortér

OKOS ÉS EGYSZERŰ

Egy helyre csoportosított szűrők és tartályok
egyszerűsítik a mindennapos ellenőrzést
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Könnyen tisztítható a megdöntött töltőlevegő-hűtő

Minden karosszériaelemet csavarkötés rögzít, így
könnyen és gyorsan cserélhetők

TECTOR 7 DÍZELMOTOR – NAGY HATÉKONYSÁG
Az URBANWAY a Tector 7 motorral az okos válasz a városi közlekedés kihívásaira – nagy utaskapacitást kínál kis üzemanyag-fogyasztás mellett.
A motor új, hosszirányú beépítése egy masszív, szöghajtás nélküli konstrukció: ez a teljesítmény, a fogyasztás
és a javíthatóság hármas követelményrendszerében a legjobb kompromisszum.
+
+
+
+
+

Új motor, kifejezetten az URBANWAY és a CROSSWAY típusok városi változataihoz
Kis üzemanyag-fogyasztás mind valós üzemelési körülmények között, mind a SORT teszteken (Szabványosított Közúti Tesztciklusok)
Számos előnyt biztosít a 800 kilogrammal kisebb saját tömeg és a jobb tömegeloszlás
Akár hét fővel nagyobb utaskapacitás az Euro V minősítésű változathoz képest
Természetes világosság a hátsó ablak jóvoltából

A motortér több oldalról könnyen hozzáférhető a
gyorsan nyitható panelek jóvoltából

A homlokfal alsó panelje lenyitható, így könnyen
hozzáférhető a vezetőtéri légkondicionáló berendezés
és a szélvédőmosó-folyadék tartálya.
A fényszóró kifordítható, így közvetlenül és gyorsan
hozzáférhet a vezetékekhez és izzókhoz

Két eltérő hosszúsággal (10,5 vagy 12 méter),
akár 39 utasüléssel választható

CURSOR 8 CNG SŰRÍTETT FÖLDGÁZZAL ÜZEMELŐ MOTOR – NAGY TAPASZTALAT
Az elmúlt két évtizedben az IVECO BUS következetesen fejlesztette sűrített földgázzal (CNG) üzemelő motorjait a kőolajalapú üzemanyagokkal működő erőforrások alternatívájaként.
A sűrített földgázzal üzemelő motorok csendesebbek a dízeleknél, és nem bocsátanak ki koromrészecskéket.
+ Új típus, bevált motor: a már ismert Cursor 8 CNG motorokkal folytathatja a gázüzemű flottája további kiépítését
+ Sűrített földgázzal üzemelő járművek széles kínálata a települések számára: URBANWAY és a gyorsforgalmú buszjáratokra szánt CREALIS 10,5, 12 és 18 méter hosszú kivitelben,

DAILY minibuszok, valamint IVECO STRALIS áruterítő teherautók vagy hulladékszállító járművek

+ Zöld jövő a biogáz jóvoltából: az IVECO CNG-üzemű járművei biometánnal is üzemeltethetőek
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FULL HYBRID SOROS HIBRID HAJTÁSLÁNC – KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁG
Az akkumulátoros soros hibrid hajtáslánc bizonyult a leghatékonyabb megoldásnak a városok lassú forgalmú viszonylatain. Az Euro VI károsanyag-kibocsátási
normának megfelelő, alternatív hajtásláncú járműveinek körét teljesen új FULL HYBRID változattal bővíti az IVECO BUS. A 12 és 18 méter hosszú kivitelben
elérhető újdonság mérsékelt károsanyag-kibocsátást, kisebb zajszintet és növelt termelékenységet biztosít, így megfelel a fenntartható közlekedéssel szembeni
elvárásoknak.
Fokozott termelékenység:
+ Akkumulátoros soros hibrid hajtáslánc az egyenletes és dinamikus gyorsítás
érdekében
+ A tömegcsökkentésnek köszönhetően az előző nemzedékhez képest 15
fővel nagyobb utaskapacitás
+ Kisebb üzemelési költség a hibrid hajtáslánc nyújtotta üzemanyag-takarékosság jóvoltából
+ Gazdaságos vezetésre ösztönöz az elektronikus retarderkapcsoló és a
műszerfali gazdaságosságmérő

Új élmény a villamosított hajtáslánccal:
+ A buszmegállók közelében, amikor a jármű sebessége 20 kilométer/óra alá
csökken, automatikusan leáll a dízelmotor
+ Elektromos módban hét decibellel kisebb zajszint a dízeles üzemmódhoz
képest
+ Helyi károsanyag-kibocsátás nélküli, vibrációmentes haladás a villanymotorral

CSUKLÓS VÁLTOZAT ÉS GYORSFORGALMÚ BUSZJÁRATOK –
KIEMELKEDŐ SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL
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A 18 méter hosszú URBANWAY valójában sokkal több, mint egyszerűen
a 12 méteres csuklós változata.

A gyorsforgalmú buszjáratokat (Bus Rapid Transit, BRT) az iparág legjobb
megoldásának tartják a szűkebb költségvetésű települések esetében.

Ismételten megerősíti az IVECO BUS alacsonypadlós buszainak erényeit:
könnyű karbantarthatóság, kiemelkedő megközelíthetőség és gazdaságos
hajtásláncok.
+ Dízelmotorral, sűrített földgázzal üzemelő erőforrással és soros hibrid
hajtáslánccal is elérhető
+ Könnyű karbantartás, motortere megegyezik a 12 méteres változatéval
+ Akár 400 lóerő teljesítmény
+ Gyors utasáramlás a négy ajtó jóvoltából, rendkívül jól megközelíthető
leghátsó ajtó

Az IVECO BUS közel 500 darab Euro V minősítésű járművet értékesített a
CREALIS típusból, ezzel e tekintetben piacvezető. Az új, továbbfejlesztett Euro
VI minősítésű CREALIS karakteres dizájnja és számos opciója jóvoltából több
mint 3000 különböző kialakítási lehetőséget kínál.
+ A CREALIS műszakilag teljesen megegyezik az URBANWAY típussal
+ Dízelmotorral, sűrített földgázzal üzemelő erőforrással és soros hibrid
hajtáslánccal, 12 és 18 méter hosszú változatban elérhető
+ Könnyű napi karbantartás a homlokfal három lenyíló panelje jóvoltából
+ Kiemelkedően világos utastér és egyedi stílus a LED-technikájú hármas
hangulatvilágításnak és az üvegezett alsó paneleknek köszönhetően

IVECO BUS – RÁNK MINDIG SZÁMÍTHAT
A mi szerelőink, az Ön partnerei.
Az IVECO BUS szervizek olyan szakemberekkel rendelkeznek, akik mindenki másnál jobban ismerik
járművét. E tapasztalatra a márka járműveivel való mindennapi munka során tettek szert, így ők a
legalkalmasabbak arra, hogy megtalálják a megoldást, Önnek ezzel időt és pénzt megtakarítva.
Ugyanazokat a diagnosztikai és szervizberendezéseket használják, mint a gyárban. A Teleservices és
az E.A.S.Y. rendszerek jóvoltából a távoli segítségnyújtás is gyors és hatékony.

Minőség mindenekfelett.
Az eredeti IVECO alkatrészek kiváló minősége a legjobb iparági partnerek és alapanyagok folyamatos felkutatásának és kiválasztásának eredménye. A minőség további garanciái a gyártás során
végzett megbízhatósági tesztek és a folyamatos minőség-ellenőrzés, különösen a jármű és az utasok
biztonságát közvetlenül érintő alkatrészek esetében. Ezenkívül az IVECO felújított motorok, váltók
és további komponensek széles választékát kínálja, ezek az új alkatrészekkel azonos szabványok
szerint készülnek, ám a költségszint és a környezeti hatás szempontjából kedvezőbb alternatívát
jelentenek.

Mindig készenlétben, mindig az Ön oldalán, bárhol is tartózkodjon éppen.
Telefonközpontunkban az összesen tíz nyelven beszélő kollégáink a nap 24 órájában, a hét minden
napján segítenek Önnek – kapcsolatba lépnek a legközelebbi IVECO BUS márkaszervizzel, hogy
busza mielőbb ismét útnak indulhasson. Hívja ingyenesen hívható segélyhívó számunkat!

BURHQ1015

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.

