Kent U

Kent U

TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR
Uzunluk
(mm)
: 12080
Genişlik
(mm)
: 2540
Yükseklik (Azami Yükseklik)
(mm)
: 3217
Dingil Arası Mesafe
(mm)
: 5900
İç Yükseklik
(mm)
: 1895 mm / 2073 mm (arka / ön)
__________________________________________________________________________
AĞIRLIKLAR
Azami Yüklü Ağırlık
: 18000 kg
__________________________________________________________________________
YOLCU TAŞIMA KAPASİTELERİ
Yerleşim Düzeni
Alternatif Yerleşim Düzeni

:
: 55 oturan + 21 ayakta (katlanırlar açık)
: 51 oturan + 1 tekerlekli sandalye + 21 ayakta
51 oturan + 25 ayakta (katlanırlar kapalı)
__________________________________________________________________________
MOTOR
Üretici Firma
: Cummins
Motor Tipi
: Intercooler Turbo Dizel Euro 6
Silindir Sayısı / Düzeni
: 6 / Sıralı
Motor Hacmi
: 6,7 lt
Maksimum Güç
: 233 kW (320 BG) @ 2300 d/d
Maksimum Tork
: 1182 Nm @ 1150-1400 d/d
__________________________________________________________________________
ŞANZIMAN
: Manuel 6 ileri, 1 geri
__________________________________________________________________________
SÜSPANSİYON
Ön Süspansiyon

: 2 hava körüğü, 2 hidrolik amortisör,
1 seviye sensörü
Arka Süspansiyon
: 4 hava körüğü, 4 hidrolik amortisör,
2 seviye sensörü
__________________________________________________________________________
FRENLER
Servis Freni
: Tam kuru havalı, çift devreli, EBS’li
Ön ve Arka Fren
: Disk
El Freni
: Arka tekerlere etkili, kuru yaylı tip
Yardımcı Fren
: Retarder
__________________________________________________________________________
AKSLAR
Ön Aks
: Tam bağımsız
Arka Aks
: Rijit
__________________________________________________________________________
DİREKSİYON
: Hidrolik takviyeli, soldan direksiyonlu
__________________________________________________________________________
KAPILAR
Ön Kapı
: Tek kanat dışa açılır hava tahrikli
Arka Kapı
: Çift kanat dışa açılır hava tahrikli
__________________________________________________________________________
ELEKTRİK EKİPMANLARI
Aküler
: 2x12 V 225 Ah
Alternatörler
: 24 V, 2x120 A
__________________________________________________________________________
LASTİKLER
: 295/80 R 22,5
__________________________________________________________________________
KAPASİTELER
Yakıt Tankı Kapasitesi
Add-blue deposu
Bagaj Hacmi

: 300 lt
: 54 lt
: 4 m3

Kent U

STANDART ÖZELLİKLER
EBS
ESP
Cruise control
ELC (Elektrik kontrollü hava süspansiyon sistemi)
Engelli Yolcu için asansör ve bağlantı kiti
Engelli ve öncelikli kişi duracak butonları
Klima, 35kw, %30 taze havalı, tek tip kumandalı
Sürücü camı üstü bölümde kilitli sürücü dolabı ve A/C üfleci
Araç içi kalorifer
İlave ısıtıcı
Amfi
Radyo/DVD/MP3 Çalar
Hoparlör (2 adet sürücü bölgesinde, 4 adet yolcu bölmesinde)
Yüksekliği ve açısı ayarlanabilir direksiyon sistemi
Dijital Takograf
Termometreli dijital saat
Motor, bagaj ve ilave ısıtıcı bölmelerinde yangın ikaz sistemi
CAN haberleşmeli multiplex sistem
USB şarj bağlantısı
Sürücü koltuğu, kolçaklı
Öncelikli koltuk (2 adet)
Yolcu Koltukları (Kumaş kaplı, deri kafalıklı,sabit ve kolçaklı)
Rezistanslı sürücü camı
Rezistanslı ön kapı camı
Geri görüş aynaları (ısıtmalı ve ayarlanabilir)
Önde ve arkada sis lambaları
Tavan aydınlatma lambaları (2 kademeli ve mavi ışıklı)
Yangın söndürücü 1x6 Kg
Ön ve sürücü yanı manuel stor perde
Acil çıkış (manuel, 2 adet)
9 adet Duracak butonu ve 1 adet duracak işareti
Park sensörleri ve geri vites sesli ikazı
Bus stop (Düğme ile aktivasyon)
Sürücü arkası askı
Elektrikli devre kesici şalter - şoför yanında ve akü bölmesinde
İmdat çekiçleri
Şapkalık
Hava kanalı okuma lambalı servis seti
Tek cam, 1/3 açılır cam (solda 3, sağda 2 adet)
Şoför arkası partition panel
Ön kaşta araç içini gösterir ilave dışbükey ayna
__________________________________________________________________________
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
Otomatik vites
Toplu taşıma paketi
Kamera izleme sistemi
Dijital hat levhaları
Araç içi 19" monitör
Elektronik kart okuyucu altyapı hazırlığı
Yakıt ve araç takip sistemi altyapı hazırlığı
__________________________________________________________________________
Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler ve araç görselleri, araç özelliklerine ve aracın
ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar.
Yukarıda belirtilen teknik özellikler ve donanımlar yöresel şartlar ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir. Görseller temsilidir.
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