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MultiClass S 416 UL.
Το συνδυαστικό.
Με 13 μέτρα μήκος και τέσσερα επιπλέον καθίσματα, το MultiClass S 416 UL
δίνει την αίσθηση ενός άνετου τουριστικού λεωφορείου. Είτε πρόκειται για
δρομολόγια γραμμής και μεταφορά προσωπικού είτε για τουριστικές μεταφορές
και υπεραστικές μεταφορές, αυτό το μοντέλο υπερέχει ξεκάθαρα από άποψη
οικονομίας και άνεσης. Με διαρκώς χαμηλά έξοδα λειτουργίας και ελάχιστα

Όλες οι διαστάσεις δίδονται σε χιλιοστά.

υψηλότερο κόστος επένδυσης, το MultiClass S 416 UL παραχωρεί περισσότερο
χώρο στην επιτυχία.
● Βασικός εξοπλισμός

○ Προαιρετικός εξοπλισμός

— δεν διατίθεται

Συνοπτικά
Κινητήρας
Κιβώτιο ταχυτήτων
Καθίσματα

OM 936 Euro VI
Mercedes-Benz GO 190-6, 6 ταχυτήτων
57

Διαστάσεις
Μήκος [mm]

13.040

Πλάτος κόκπιτ [mm]

2.550

Ύψος [mm]

3.240

Height with climate [mm]

3.350

Εσωτερικό ύψος [mm]

2.170

Μεταξόνιο [mm]

6.920

Κύκλος στροφής [mm]

23.214

Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Κινητήρας
Ισχύς [kW]
Μέγιστη ροπή στρέψης [Nm]
σε αρ. στροφών [1/min]
Κυβισμός [l]

OM 936 Euro VI
220 / 260
1.200 / 1.400
1.200
7,7

Τύπος
Προδιαγραφή εκπομπών EU
Ψεκασμός

6κύλινδρος εν σειρά κινητήρας
VI
Άμεσος ψεκασμός με τεχνολογία Common Rail

Κιβώτιο ταχυτήτων
Mercedes-Benz GO 190-6, 6 ταχυτήτων
ZF EcoLife Αυτόματη
Voith DIWA.6 Αυτόματη

●
○
○

Ανάρτηση
Εμπρόσθιος άξονας:ανάρτηση μονών τροχών, αντιστρεπτική δοκός
Κινητήριος άξονας: αντιστρεπτική δοκός
Σύστημα ανύψωσης/χαμηλώματος
Σύστημα επιγονάτισης
Διαχείριση κινητήρα/συστήματος μετάδοσης/φρένων με ενσωματωμένο retarder

●
○
○
○
●
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Φρένα
Πνευματικά δισκόφρενα σε όλους τους άξονες

●

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP)

●

Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS)

●

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)

●

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR)

●

Υποβοήθηση πέδησης (BAS)

●

Retarder

●

Retarder limiter (RL)

○

Ασφάλεια
Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας - Lane Assist (SPA)

○

Advanced Emergency Braking System (AEBS)

○

Tire Pressure Monitoring (TPM)

○

Καθίσματα/χώρος αποσκευών
Αριθμός θέσεων
Καθίσματα βασικού εξοπλισμού

57

Καθίσματα
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών [m³]

5,5

Εκδόσεις καθισμάτων

Έκδοση μοντέλου 1 S 416 UL - 47 καθίσματα + WC + κουζίνα

Έκδοση μοντέλου 2 S 416 UL - 57 καθίσματα

Ρεζερβουάρ καυσίμου
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ diesel [l]
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® [l]
αμφίπλευρος ανεφοδιασμός

340
35
●
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Πόρτες
Αριθμός θυρών

2

Πόρτα 1
Αριθμός φύλλων
Πλάτος ανά φύλλο [mm]
Είσοδος επιβίβασης, πάνω από το δρόμο
Χωρίς επιγονάτιση [mm]

1
900
350

Πόρτα 2
Αριθμός φύλλων
Πλάτος ανά φύλλο [mm]
Είσοδος επιβίβασης, πάνω από το δρόμο
Χωρίς επιγονάτιση [mm]

2
1.380
365

Σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού/αερισμού
Καλοριφέρ με ανεμιστήρα αξονικής ροής στα πλευρικά τοιχώματα

●

Σύστημα θέρμανσης και αερισμού στην οροφή συμπερ. θέρμανσης και αερισμού θέσης οδηγού

○

Ενσωματωμένο σύστημα κλιματισμού

○

Κλιματισμός χώρου οδηγού

○

Σύστημα κλιματισμού οροφής

○

EvoCool Basic

○

EvoCool Comfort

○

EvoCool ComfortPlus

○

Τα στοιχεία αφορούν στη βασική έκδοση των οχημάτων. Μετά την ημερομηνία έκδοσης αυτών των στοιχείων, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές τροποποιήσεις. Για τις
πιο επίκαιρες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο συνεργάτη της Setra της περιοχής σας.

● Βασικός εξοπλισμός

○ Προαιρετικός εξοπλισμός

— δεν διατίθεται

