TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY

DOKONUJĄC WŁAŚCIWEGO WYBORU
UZYSKASZ NAJWIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ
NA LINIACH MIĘDZYMIASTOWYCH
- STRATEGIA SUKCESU!

www.otokarbus.pl

W ciągu ponad 50 lat działalności,
Otokar stał się wiodącym producentem
w zakresie projektowania i produkcji
autobusów przeznaczonych dla
transportu międzymiastowego.

PRODUCENT, KTÓRY
SPEŁNI TWOJE
OCZEKIWANIA W
ZAKRESIE TRANSPORTU
MIĘDZYMIASTOWEGO

Otokar wymiernie dba o zwiększenie
wydajności i bezpieczeństwa swoich
autobusów. Pojazdy z założenia już od
etapu projektowania spełniają
wymagania techniczne, ekonomiczne i
prawne obowiązujące dla transportu
międzymiastowego.

5614 pojazdów
wyprodukowanych w 2015
roku, w tym 3531 autobusów
Bardziej niż kiedykolwiek, Otokar stanowi
najlepszy wybór dla transportu
międzymiastowego.
Obecny w ponad 45 krajach,
szczególnie w Europie, Otokar
posiada sieć wyspecjalizowanych
dystrybutorów i autoryzowanych
punktów serwisowych
wspierających swoich klientów.

300 dystrybutorów i
warsztatów
serwisowych Otokar.
Europejska siedziba firmy Otokar
mieszcząca się w Roissy we
Francji, nieustannie dąży do
poprawy świadczonych usług i
lepszego wsparcia klientów,
pomagając im w pełni wykorzystać
możliwości swoich flot.

Ponad 32 000 autobusów w
użytkowaniu na całym
świecie

Jako partner firm transportowych działających we wszystkich sektorach publicznym,
prywatnym a także militarnym, Otokar stosuje najwyższe standardy pod względem
niezawodności, bezpieczeństwa i wytrzymałości swoich pojazdów.
Posiadane laboratorium do badań mechanicznych i klimatycznych pozwala na
realizację najbardziej skomplikowanych testów, symulacji i zachowań zgodnie z
najwyższymi standardami międzynarodowymi.

OD PROJEKTU DO WSPARCIA SERWISOWEGO, ZWYCIĘSKA KONCEPCJA SERWISU

USŁUGI
24/7 wsparcie

Jesteśmy zawsze dostępni, aby zapewnić Państwu szybką
pomoc. Lista krajów i numery telefonów awaryjnych
dostępna na www.otokar.com

Ponad 22 000 części zamiennych
stale dostępnych w centralnym
magazynie europejskim
Pierwszorzędna obsługa logistyczna dostaw oryginalnych
części, elementów nadwozia i szyb, osiągalnych w ciągu
24 godzin w całej Europie, jeśli część jest dostępna.

Europejska sieć 110 serwisów

Wraz ze wzrostem dostarczonych autobusów, Otokar
rozbudowuje strukturę obsługi posprzedażowej.
Kompetencje i bliskość autoryzowanych warsztatów oraz
wykwalifikowanych techników wydłuża żywotność
pojazdów.

16 dystrybutorów i dilerów w Europie
Sprawna sieć centrów logistycznych zaspokaja potrzeby
naszych klientów tak szybko jak to możliwe, bez względu
na to gdzie się znajdują.

93 miliony euro
zainwestowane w dział
R&D przez 10 ostatnich lat
Ponad 200 inżynierów
Ponad 2100 pracowników
Roczne zdolności produkcyjne
11 100 pojazdów, w tym 4600
autobusów
Centrum produkcji w Sakarya
w Turcji
Powierzchnia zakładu 552 000 m2

Otokar dąży do stworzenia
trwałych więzi z klientami
poprzez najskuteczniejsze
zapewnienie im usług:
- zapewnienie wsparcia dla
europejskich dystrybutorów
- dystrybucję pełnej palety
autobusów miejskich,
międzymiastowych i
turystycznych
- zapewnienie części zamiennych
i wsparcia serwisowego klientów
poprzez europejskie centrum
Otokar

Europejska sieć dystrybutorów i dilerów
Europejskia sieć punktów serwisowych

PALETA
AUTOBUSOW
DOSTOSOWANA DO POTRZEB TRANSPORTU

INTERURBAIN

PODMIEJSKIEGO I MIĘDZYMIASTOWEGO

Otokar oferuje kompletna gamę autobusów międzymiastowych. Niezawodność, wszechstronność
oraz niskie koszty eksploatacji będą atrakcyjne dla przewoźników ceniących praktycznych i
opłacalnych pojazdów.
Dzięki pojazdom o długości od 7,7m (Navigo U) do 13,3m (Territo U) spełnimy potrzeby transportowe
każdego przewoźnika, łącząc komfort i bezpieczeństwo pasażerów.

NAVIGO U

WYTRZYMAŁY

Udowodniona niezawodność
Najbardziej wszechstronny w gamie
Niskie koszty utrzymania
Idealny na dowozy

VECTIO U LE

WSZECHSTRONNY
Niska podłoga
Rózne warianty siedzeń
Wydajny układ napędowy
Niezalezne zawieszenie przednie

VECTIO U

WYDAJNY

Maksymalna pojemność
Wydajny układ napędowy
Niezalezne zawieszenie przednie
Rózne warianty siedzeń

TERRITO U

POJEMNY

Niskie koszty uzytkowania
Niezależne zawiewszenie przednie
Różne warianty siedzeń
Intuicyjny w prowadzeniu

TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY

WYTRZYMAŁY

NAVIGO U
NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA
DO WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU

Wymiary

7721 / 8395 mm x 2265 mm x 3275 mm

Pojemność:

Do 37 pasażerów

3275

SPECYFIKACJA

Silnik:

Cummins ISBe4.5 EURO VI

Moc maks.:

137 kW (180 KM) @ 1200 obr/min

Przekładnia:

Eaton FS4106 B manualna lub
Allison 2200 automatyczna

długość
od 7721 mm
do 8395 mm

do

do

37

pasażerów

(optional)

3,2 m2

7721 / 8

3275

2265

2265

7721 / 8395
Navigo U oferuje wiele zalet autokaru przy znacznie niższych kosztach eksploatacji. Model ten
dostępny jest w dwóch długościach nadwozia (7.7 m oraz 8.4 m) i może pomieścic do 37 siedzących
pasażerów. W obu wariantach można zamówić windę dla wózka co umozliwi swobodny przewóz
osób niepełnosprawnych. Wszechstronny i niezawodny Navigo U to idealny autobus to bardzo wielu
zastosowań w transporcie.
WINDA DLA WÓZKÓW (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

PÓŁKI BAGAŻOWE

OPTYMALNA POJEMNOŚĆ
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WSZECHSTRONNY

VECTIO U LE

SPECYFIKACJA
3146

PRAKTYCZNY I KOMPAKTOWY
NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
NISKOWEJŚCIOWY

Wymiary:

9265 mm x 2350 mm x 3146 mm Do

Pojemność:

45 pasażerów

Silnik:

MAN D0836 LOH 73, Euro VI lub
Cummins ISBE6.7E6 Euro VI
184 kW (250 KM) @ 2300 obr/min lub

Moc maks.:

187 kW (250 KM) @ 2100 obr/min
ZF Ecolife automatyczna

Przekładnia:

2350
długość

45
pasażerów

(opcja)

3146

9265
mm

926

do

2350

9265
Kompaktowy, praktyczny Vectio U LE dostępny jest w różnych konfiguracjach siedzeń, aby lepiej spełnić
wszystkie Państwa wymagania. Niska podłoga, środkowe podwójne drzwi oraz rampa umożliwiają łatwy
dostęp dla pasażerów. Wnętrze jest eleganckie i przestronne. Niezależne zawieszenie kół przednich i
automatyczna skrzynia biegów zapewniają komfortową i stabilną jazdę. Bardzo mały promień skrętu sprawia,
że autobus jest wyjątkowo zwrotny i doskonale nadaje się do komunikacji podmiejskiej oraz międzymiastowej.
Vectio U LE znacząco zwiększy uniwersalność twojej floty.

ERGONOMICZNE MIEJSCE KIEROWCY

PRZESTRONNE WNĘTRZE

DOSTĘPNOŚĆ

TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY

WYDAJNY

VECTIO U

SPECYFIKACJA

3155

IDEALNY DO WIELU ZASTOSOWAŃ
EFEKTYWNY UKŁAD NAPĘDOWY
NIEZALEZNE ZAWIESZENIE
PRZEDNIE
RÓZNE WARIANTY
UKŁADU SIEDZEŃ

Wymiary:

9274 mm x 2410 mm x 3155 mm 39 + 8

Pojemność:

+1

Silnik:

MAN D0836 LOH 73, Euro VI lub
Cummins ISBE6.7E6 Euro VI
184 kW (250 KM) @ 2300 obr/min lub

Moc maks.:

187 kW (250 KM) @ 2100 obr-min
ZF manualna lub ZF Ecolife automatyczna

Przekładnia:

2410

długość

do

54

pasażerów

9274
(opcja)

3,5 m2

3155

9274
mm

2410

9274
Dopasowany do wielu zastosowań, od linii międzymiastowych po dowozy. Vectio U jest uniwersalnym
rozwiązaniem, które świetnie uzupełni twoją flotę. Może przewozić do 51 pasażerów oraz posiada bagażnik
o pojemności 3,5 m³. Możliwość różnej konfiguracji siedzeń ułatwi wykorzystanie przestronnego wnętrza w
najkorzystniejszy sposób. Dodatkowe centralne drzwi i winda ułatwią przewóz osób niepełnosprawnych na
wózkach. Niezależne zawieszenie przednie oraz ręczna lub opcjonalna automatyczna skrzynia biegów dbają
o komfort kierowcy i pasażerów. Autobus cechuje się świetnym prowadzeniem.

DOSTĘPNOŚĆ

KOMFORT

ELEGANCKIE WNĘTRZE

TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY

POJEMNY

TERRITO U

SPECYFIKACJA
Wymiary:

12080 / 13260 mm x 2540 mm x 3217 mm

Pojemność:

Do 63 pasażerów siedzących

Silnik:

Cummins ISBE 6.7 Euro VI

Moc maks.:

231 kW (310 KM) @ 2300 obr/min

Przekładnia:

ZF 6S 1110 manualna lub

3217

NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA
NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE PRZEDNIE
RÓŻNE WARIANTY SIEDZEŃ

ZF Ecolife automatyczna
długość

2540

do

63

pasażerów

do

5 m2

3217

od 12 080 mm
do 13 260 mm

2540

12080 / 13260

Zaprojektowany, aby pasował do wielu zastosowań. Territo U może pomieścić do 63 siedzących
pasażerów i posiada powierzchnię bagażową o pojemności 5 m³. Eleganckie i dobrze klimatyzowane
wnętrze wyposażono w oświetlenie LED oraz skórzane zagłówki foteli. Podwójne drzwi środkowe,
miejsce dla osób na wózkach inwalidzkich, czy opcjonalna winda ułatwią dostęp wszystkim pasażerom.
Mocny i wydajny układ napędowy zoptymalizowany został do uzyskania wysokiej ekomomiki, oferując
tym samym niższe koszty eksploatacji oraz wymierne oszczędności w zużyciu paliwa. Autobus jest
przewidywalny i łatwy w prowadzeniu za sprawą manualnej lub automatycznej (opcjonalnej) skrzyni
biegów oraz niezależnemu zawieszeniu przednich kół. Ten nowoczesny i ekonomiczny autobus
międzymiastowy zagwarantuje nową jakość twojej floty.
ERGONOMICZNE MIEJSCE KIEROWCY

WINDA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

WIELKA POJEMNOŚĆ

MODELE

MIĘDZYMIASTOWE

NAVIGO U

7,72 m

Moc silnika

33 siedzące + 6 stojących + 1 lub 29 + 1 wózek + 1

8,39 m

VECTIO U LE

VECTIO U

9,26 m

137 kW (180 KM)
137 kW (180 KM)

29 siedzących w tym 2 priorytetowe + 1 wózek
+ 12 stojących lub
33 siedzące w tym 4 składane i 2 priorytetowe
+ 12 stojących

184 kW (250 KM)
lub 187 kW (250 KM)

184 kW (250 KM) lub

9,27 m

187 kW (250 KM)

TERRITO U

13,26 m

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.
Aydınevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi No:
58 A Blok 34854 Küçükyalı Istanbul
Otokar Polska
Bus Trans Technik sp. z o.o.
ul. Municypalna 45
02-281 Warszawa, Polska
Producent zastrzega sobie prawo do zmian wyglądu i specyfikacji
technicznej pojazdów względem niniejszej broszury.
Wszelkie dane zawarte w tej publikacji moga uleć zmianom.
Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe lub
częściowo wyposażenie opcjonalne dla danego typ.
OEU-16-EN-SC-1, wydrukowano w Polsce -10/16 - Warszawa, Polska

231 kW (310 KM)

12,08 m
63 + stojące +1 lub 59 + stojące + 4 składane +1
lub 59 + stojące + 1 wózek + 1

231 kW (310 KM)

