Turistický autobus FENIKSBUS
FBI 86 T 2018
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8+1 HI-MATIC

Zavazadlový
prostor 4m3

Podvozek: IVECO 70C18H-CC/P, rozvor: 4 750 mm
Nástavba: FENIKSBUS FBI 86 T
Rozměry: ≈8 600 x 2 370 x 3 000 mm; výška interiéru 1 900 mm
Motor: IVECO-Diesel; 180 k – Euro 6C
Homologace: EU WVTA TUV SUD
Záruka: 2 roky/150 000 km
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Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Olakování: barva červená RAL 3000, černé olakování předních sloupků
Odpružení přední: nezávislé; zadní: pneumatické s ECAS
Brzdy: kotoučové na všech kolech; ESP9
Nádrž paliva: 120 l
Nádrž AdBlue: 25 l
Karoserie: kostra z nerezových proﬁlů; přední panel, zadní panel a střecha ze sklolaminátu, boční
oplechování z hliníkových panelů; certiﬁkace ECE 66.02
Přední dveře: 800 mm, elektricky ovládané, s dálkovým ovládáním, bezpečnostními zámky, zasklení
předních dveří dvojité
Zadní dveře: 800 mm, mechanicky ovládané, s bezpečnostními zámky (slouží pouze jako nouzový
východ)
Výbava řidiče: automatická klimatizace; sedadlo odpružené, seřiditelné, vyhřívané; zavazadlový koš
uzamykatelný, USB a 12 V zásuvka v prostoru řidiče, tempomat, digitální tachograf, LED osvětlení
prostoru řidiče, dvojité okno řidiče, jednoduché zasklení posuvné části s elektrickým vyhříváním,
3x mechanicky ovládané sluneční rolety, zatmavení horní části čelního okna
Výbava cestujících: automatická klimatizace Webasto RTC 140, 14 kW, rozvod vzduchu ABS kanály nad
bočními okny; zavazadlové koše; sedadla Tourist Luxury BusComfort 4030X: sklopná, výsuvná do
boku, síťka na noviny, sklopný stoleček, 3-bodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech, čalounění:
látka + eco-kůže; rozteč mezi sedadly min. 700 mm; bílé LED osvětlení mezi zavazadlovými koši
a stropem, podél zavazadlových košů, v uličce a v hranách schodů předních dveří, možnost nastavení
intenzity osvětlení na palubní desce, LED osvětlení nade dveřmi; sedadlo průvodce sklopné, s bezpečnostním pásem, USB zásuvka u sedadla průvodce; boční zasklení dvojité šedé „Galaxy grey”
s propustností světla 25%
Tažné zařízení: 13 PIN DIN el. zásuvka pro tažné zařízení, tažné zařízení
Topení teplovodní: Webasto 16 kW, automatické řízení teploty, rozvod přes konvertory a radiátory,
vyhřívání schodu u předních dveří, přídavné topení u zadních dveří
Audio/video systém: rádio RDS+CD/MP3, bluetooth hands-free, 8 reproduktorů, mikrofon,
voděodolná zadní couvací kamera s nočním viděním se sklopným krytem
Další výbava: elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko, digitální hodiny
a teploměr, přední mlhová světla, otevřená přihrádka v palubní desce s USB zásuvkou, dálkově ovládané centrální zamykání, záclonky na bočních a zadním okně; baterie: 2x110 Ah “Smart”
FENIKSBUS d.o.o. je specializovaný výrobce mini- a midibusů a je autorizovaným nástavbářem
společnosti IVECO BUS – IVECO BUSMASTER. Výrobní závod se nachází v Srbsku, ve městě Novi Sad.
Zde probíhá rovněž většina konstrukčních prací. Výrobkovou řadu FBI reprezentují midibusy postavené na podvozcích IVECO 70C a minibusy, u kterých se provádí vestavba interiéru do vozidel IVECO
Daily. Dle typu je možné jejich využití v městské, příměstské, meziměstské i turistické dopravě, nebo
jako školní autobusy. Motory všech verzí jsou poháněny naftou nebo CNG. Společnost FENIKSBUS
d.o.o je certiﬁkovaná dle ISO 9001:2008 TÜV SUD. Autobusy jsou homologované pro provoz na
pozemních komunikacích globální homologací.

KAR group, a.s. je autorizovaným prodejcem a servisním partnerem autobusů IVECO a FENIKSBUS.
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