Mercedes-Benz
Panoráma
Nové mikrobusy Sprinter

KHMC buses

Sprinter KH-Panoráma line
Leader v oblasti inovací s úchvatným výhledem.
Elegantní design, nový kokpit, výkonná klimatizace, řada asistenčních systémů, super vysoké velkoplošné zasklení včetně
čelního okna. Takto lze stručně charakterizovat novou éru midibusů, která ve své třídě marně hledá konkurenci. Midibusy
PANORÁMA jsou nabízeny jak v ekonomické třídě tak v luxusním prodlouženém provedení.
Pro svou flexibilní manévrovatelnost a optimální rozměry jsou využívány k vyhlídkovým jízdám v historických centrech měst.

Technická data
Model

Sprinter 516 CDI

Sprinter 519 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

5500 | 5800

Varianty obsaditelnosti

19+1+1

19+1+1

7367 [7767] | 1993 | 2980

7367 [7767] | 1993 | 2980

Rozvor v mm

4325

4325

Převodovka

M6 manuální | A7 automatická

Venkovní rozměry vozidla v mm - délka | šířka | výška

Pneumatiky

M6 manuální | A7 automatická

205/75/R16C

Sériová výbava
SEDADLA

INTERIÉR

Sedadla na dálkové jízdy s polohovatelnými opěradly

✓

Podlahová krytina s protiskluzovou úpravou

✓

*-polohovatelné loketní opěrky,*-3-bod. pásy, *výsuv do uličky

✓

Čalouněné boky,sloupky,strop

✓

*-síťka,*-madla,*-sklopný stolek

✓

Zateplení a odhlučnění vnitřku karosérie

✓

Sedadlo pro průvodce se sklopným sedákem *-3-bod. pás

✓

Zvýšená osvětlená podesta pod sedadly cestujících

✓

Police nad sedadly s rozvodným kanálem klimatizace a LED
osvětlením včetně ozvučení a čtecí lampičkou nad každým
sedadlem

✓

NÁSTUPNÍ DVEŘE
Elektricky ovládané nástupní dveře | Dálkově ovládané dveře

AUDIO-VIDEO
✓

KAROSÉRIE, ZASKLENÍ

LCD monitor manuální 19"

✓
✓

PANORAMATICKÉ prosklení bočnic vozidla

✓

Autorádio s DVD | ozvučení pro průvodce | zadní couvací
kamera

Spodní plastové lemy karosérie

✓

OSTATNÍ

Prosklení karosérie nad původním
čelním oknem-provedení SUPER PANORÁMA

✓

Tažné zařízení ISO 50

✓

Záclonky na okna

✓

Prohloubený úložný prostor pod poslední řadou sedadel

✓

Koberec-čistící zóna na celé podlaze a v prostoru řidiče

✓

TOPENÍ, KLIMATIZACE, VENTILACE

EXTERIÉR

Konvektorové topení interiéru, závislé na chodu motoru

✓

Nezávislé teplovodní topení o výkonu 5,0 kW

✓

Klimatizace prostoru řidiče a spolujezdce o výkonu 4,0 kW

✓

Klimatizace prostoru cestujících o výkonu 10,5 kW

✓

Střešní okno v prostoru cestujících s nouzovým východem

✓

Ozdobné chromované kryty kol

✓

Výbava na přání
Prodloužená karosérie za zadní nápravou

0

Klimatizace prostoru cestujících o výkonu 14 kW

0

Kompresorová lednice 25 - 36 l

0

Individuální lakování vozidla

0

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

0
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