
KHMC buses

Mercedes-Benz Taxi
 Nové mikrobusy Sprinter



Technická data
Model Sprinter 316 CDI Sprinter 319 CDI

Motor 120 kW (163 k) při 3800 ot./min 
4 válce | Euro VI | 2143 ccm

140 kW (190 k) při 3800 ot./min 
6 válec | Euro VI | 2987 ccm

Celková přípustná hmotnost v kg 3500

Varianty obsaditelnosti 7+1+1 | 6+2+1 | 6+1+1 7+1+1 | 6+2+1 | 6+1+1

Venkovní rozměry vozidla v mm - délka | šířka | výška 5910 | 1993 | 2510 (2820) 5910 | 1993 | 2510 (2820)

Rozvor v mm 3665 3665

Převodovka M6 manuální | A7 automatická M6 manuální | A7 automatická

Pneumatiky 235/65/R16C

Sériová výbava
SEDADLA TAXI

Sedadla s polohovatelným opěradlem ✓

*-polohovatelné loketní opěrky,*-3-bod. pásy ✓

Kotvení sedadel do podlahy pomocí rychloupínacích mechanis-
mů ✓

NÁSTUPNÍ DVEŘE

Boční posuvné nástupní dveře ✓

Elektrický výsuvný schod ✓

TOPENÍ, KLIMATIZACE

Nezávislé teplovzdušné topení o výkonu 3,5 kW ✓

Klimatizace prostoru řidiče a spolujezdce o výkonu 4 kW ✓

Klimatizace prostoru cestujících o výkonu 8,0 kW ✓

INTERIÉR

Podlaha s Al kotvícími kolejnicemi pro snadné uchycení sedadel 
cestujících ✓

Podlahová krytina s protiskluzovou úpravou ✓

Čalouněné boky,sloupky,strop ✓

AUDIO

Autorádio s reproduktory do prostou cestujících ✓

Čalouněné boky,sloupky,strop ✓

Police nad sedadly s individuálním LED osvětlením ✓

Výbava na přání
Elektricky ovládané posuvné dveře 0

Konvektorové topení interiéru, závislé na chodu motoru 0

Střešní okno v prostoru cestujících 0

Zateplení a odhlučnění vnitřku karosérie 0

Police nad sedadly cestujících s individuálním LED osvětlením 
(pouze u zvýšené střechy)

0

Záclonky na okna 0

Ozvučení pro průvodce 0

DVD + LCD monitor 0

USB port pro každé sedadlo 0

Individuální lakování vozidla 0

Hliníkové disky kol 0

Chrom paket |kliky dveří|přední maska|kryty zrcátek|

Nájezdová plošina pro komfortní nájezd invalidních vozíků

Sprinter KH-Taxi M1 
Všestranné víceúčelové vozidlo, které se rychle přizpůsobí nejrůznějším požadavkům.
Mikrobus je zařazen do kategorie M1 a je určen pro přepravu maximálně 8 cestujících + řidič s řidičským oprávněním 
skupiny “B”. Interiér je vybaven pohodlnými sedadly s polohovatelnými opěradly. Sedadla mohou být ukotvena do podlahy 
napevno nebo uchycena pomocí rychloupínacích systémů, které umožňují snadnou demontáž a variabilní uspořádání sedadel 
v interiéru. Vozidlo disponuje optimálně velkým úložným prostorem. Na přání je možno vozidlo vybavit nájezdovou plošinou 
pro nájezd invalidních vozíků.

Využití: • pro účely TAXI a HANDICAP • operativní vozidlo pro cestovní kanceláře
 • na transfery, letiště, hotely, nádraží • firemní technologické vozidlo s víceúčelovým využitím 

AUDIO-VIDEO

Autorádio, ozvučení pro průvodce ✓
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