
CAETANO WINNER III Transport you to the future
מידות

 אורך - 12.5 מ‘
 רוחב -  2.55 מ‘
 גובה -  3.84 מ‘

 מושבים - 55  מושבים + מדריך + נהג
אבזור פנימי

ISRI מושב נהג מתוצרת
מושבי נוסעים מתכווננים

משענת יד מתקפלת בצד המעבר
רגלית לכל נוסע

מקרר
צג עצירה, המותקן מלפנים בצד ימין

התקן טעינה USB לכל נוסע ולנהג
שקע 12 וולט לנהג
תא מטען 9.3 קוב

מטען אלחוטי
תא אחסון לנהג צמוד למושב

מתלים למזוודות עם תאורת לילה
מחזיק כוס לנהג
מדרגה למדריך

נוחות ובטיחות
דלת חשמלית כולל פעולת סגירה  בטוחה 

זיגוג כפול

דלת אחורית מאחורי הסרן האחורי
הפעלת דלתות תא המטען: חשמלי פנאומטי

דלתות עם פעולת מניעת תפיסה

2 יציאות חירום בגג
זיגוג כפול כהה לכל חלונות הנוסעים

חלון אחורי עם זיגוג בודד
חלון הזזה לנהג מזכוכית כפולה
מראות צד חשמליות עם חימום

מראה חיצונית רזרבית בתא המטען
פטישים לשבירת זכוכית

וילונות חשמליים לשמשה הקדמית
וילונות לנוסעים ולחלון אחורי

בידוד תרמי ואקוסטי גבוה
מצלמה לדלת הנוסעים האחורית

מצלמה לנסיעה לאחור, עם חיישן אינפרא אדום
שעון דיגיטלי

זמזם נסיעה לאחור
שלט רחוק לנעילה של דלתות השירות והמטען

שלט רחוק לפתיחת דלת קדמית
פנסי הסעות תלמידים

שילוט הסעות תלמידים
עיצוב

צבע אחיד מטאלי או רגיל
מראות בצבע שחור

גריל קדמי בצבע הרכב
מערכות שמע ומולטימדיה

מסך בגודל ”23 
CD+DVD רדיו מתוצרת בוש הכולל

מיקרופון למדריך

מיקרופון לנהג
מיקרופון חלופי עם כבל

מסך ”7 למצלמות
Wi-Fi הכנה עבור נתב

 תאורה  
פנסי LED אחוריים וצדיים

נורות LED על רצפת מעבר הנוסעים 
נורות LED לאורך התקרה עם פעולת עמעום

נורות LED בקונסולה מעל הנוסע
)LED( פנסים ראשיים עם פנסי תאורת יום

תאורת LED מעל הנהג
תאורת LED במטען נוסעים פנימי עם תאורת חירום

תאורת LED מעל דלת ראשית
תאורת LED בתא מטען

מערכות מיזוג  
 SUTRAK מיזוג אוויר  מתוצרת

מערכת החימום עם יציאות מעל הנוסע
יציאות מיזוג אוויר נוספות לנהג ולמדריך

2 אזורי אקלים עם טכנולוגיית הסרת אדים
חיישן טמפרטורה חיצונית

יחידת מיזוג אוויר מקורה על הגג עם בקרת אקלים
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מנוע
תקן זיהום אויר OM 470 LAEURO VI D מתוצרת דיימלר

10.7נפח )סמ”ק(  
17.6יחס דחיסה

 )Nm / 1900/1100מומנט )סלד
394/1800הספק )כ”ס(

6 בטורבוכנות
גל זיזים עילי כפולתזמון שסתומים

145/125 מ”מקוטר / מהלך

הזנת דלק
הזרקה במסילה משותפת לחץ הזרקה עד 

BAR 2100. מגדש טורבו ומצנן ביניים. 

מערכת טרופית מחוזקת, מניפת קירור - מערכת קירור מנוע
מהירות משתנה.

תיבת הילוכים

ZF 6 AP ECOlife אוטומטית 6 הילוכים דגם תיבת הילוכים 
קדמיים עם מאיט אינטגרלי

היגוי 

דגם ZF SERVOCOMתיבת הגה 
בלמים

סוג המערכת 
מערכת בלמי אוויר כפולה עם דיסקים 

ABS -ו EBS עם KNORR SN7 מדגם

סרנים ומתלים 
דגם RL 75/E: תוצרת ZF מתלים נפרדיםסרן קדמי 

מתלה 2 כריות אוויר עם בולמי זעזועים מתלה קדמי נפרד
ומוט מייצב, עומס מירבי 7.1 טון

סרן אחורי 
דגם RO - 440: תוצרת מרצדס בנץ, עם יחס 
הפחתה בסרן אחורי I=4.3 עומס מירבי 12 

טון

4 כריות אוויר ומוט מייצבריתום סרן אחורי
שלדה

OC500 תוצרת מרצדס בנץ 
ESP מערכת

שלוחה קדמית ארוכה במיוחד לנוחות כניסה 
ויציאה מהאוטובוס

מיכל דלק
410 ליטר נפח

מיזוג אוויר

 BOCK מדחס מזגן מותקן במפעל היצרן דגם
FKX40

מערכות בטיחות

AEBS + LDW

OC500 שלדת מרצדס

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח*4554


