
KHMC buses

Mercedes-benz Travel
 Nové mikrobusy Sprinter



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 (22+1+1) 19+1+1 (22+1+1)

Venkovní rozměry vozidla v mm - délka | šířka | výška 7367 [7767] | 1993 | 2980 7367 [7767] | 1993 | 2980

Rozvor v mm 4325 4325

Převodovka M6 manuální | A7 automatická M6 manuální | A7 automatická

Pneumatiky 205/75/R16C

Sériová výbava
SEDADLA

Sedadla na dálkové jízdy s polohovatelným opěradlem ✓

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

*-síťka,*-madla,*-sklopný stolek ✓

NÁSTUPNÍ DVEŘE

Originální nástupní dveře se sníženým vstupem                             ✓

KAROSÉRIE, ZASKLENÍ

Zasklení karosérie dvojitými tónovanými okny s přesahem přes 
karosérii - PANORÁMA LITE ✓

TOPENÍ, KLIMATIZACE, VENTILACE

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 8,0 kW ✓

Rozvodný kanál klimatizace se středovými výdechy ✓

Střešní okno v prostoru cestujících s nouzovým východem ✓

INTERIÉR

Podlahová krytina s protiskluzovou úpravou ✓

Čalouněné boky,sloupky,strop ✓

Zateplení a odhlučnění vnitřku karosérie ✓

Police nad jednosedadly s LED osvětlením ✓

Police nad dvousedadly s LED osvětlením ✓

Výbava  na přání
Sedadlo pro průvodce se sklopným sedákem *-3-bod. pás 0

Zvýšená osvětlená podesta pod sedadly cestujících 0

Spodní plastové lemy karosérie 0

Elektricky ovládané nástupní dveře | Dálkově ovládané dveře 0

Prodloužená karosérie za zadní nápravou 0

Klimatizace prostoru cestujících o výkonu 10,5 kW 0

Klimatizace prostoru cestujících o výkonu 14,5 kW 0

Rozvodné kanály klimatizace integrované v policích cestujících s 
individuálním LED osvětlením a ozvučením 0

Koberec-čistící zóna na celé podlaze a v prostoru řidiče 0

LCD monitor manuální 19" + multimediální přehrávač 0

USB porty nad sedadly cestujících 0

Chrom paket |kliky dveří|přední maska|kryty zrcátek| 0

Individuální lakování karosérie vozidla 0

AUDIO-VIDEO

Autorádio + ozvučení pro průvodce ✓

EXTERIER

Ozdobné chromované kryty kol ✓

Sprinter Travel line 
Pohodlné cestování a aktivní život.
Pohodlná sedadla, účinné vytápění a klimatizace, vše k zajištění pohodlí při cestování 
na velké vzdálenosti. Vybavení exteriéru a interiéru na přání zdvojnásobuje zážitek 
z  jízdy a nabízí skutečné potěšení při cestování. Bezpečnost, pohodlí, výkon ještě  
více umocňuje tento pocit.

Využití: • transfery hotelových hostů na letiště a nádraží
 • výlety a individuální zájezdy v rámci České republiky a střední Evropy
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