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InterUrbino 12 

InterUrbino 12,8



standard      opcja InterUrbino 
12

InterUrbino 
12,8

Uk
ad

 n
ap

do
wy

Silnik i skrzynia biegów

DAF MX-11 240 (240 kW) z automatyczn  skrzyni  biegów ZF-EcoLife

DAF MX-11 271 (271 kW) z automatyczn  skrzyni  biegów ZF-EcoLife

Zbiornik paliwa

250 l

350 l

Zbiornik AdBlue –  50 l

Po
dw

oz
ie

O  przednia – ZF RL 75 E – o  niezale na ze stabilizatorem

O  nap dowa – ZF A 132II – o  nap dowa

Uk ad centralnego smarowania

centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu – smar sta y

uk ad centralnego smarowania z autodiagnoz  – smar sta y (P502)

Uk ad kierowniczy – RB Servocom

Uk ad hamulcowy

EBS (dwuobwodowy), uk ad elektroniczny zapobiegaj cy blokowaniu kó  przy hamowaniu (ABS) i po lizgowi przy 
ruszaniu (ASR), hamulec r czny (postojowy) – z mo liwo ci  mechanicznego odblokowania uk adu hamulcowego

hamulec przystankowy

ESC, elektroniczny system stabilizacji jazdy

Hamulec dodatkowy

retarder skrzyni biegów

Uk ad poziomuj cy

zawieszenie – na zaworach pneumatycznych, podnoszenie o oko o 60 mm

zawieszenie ECAS, przykl k prawej strony o oko o 70 mm, podnoszenie o oko o 60 mm

Na
dw

oz
ie

Konstrukcja szkieletu – ze stali odpornej na korozj

Oblachowanie cian bocznych – ze stali odpornej na korozj  i paneli aluminiowych

Uk ad drzwi 1-1
1-2

1-1
1-2

Liczba miejsc siedz cych (w zale no ci od wyposa enia i uk adu drzwi) maks. 
53 + 0 + 1

maks. 
55 + 0 + 1

Pojemno  baga ników (w zale no ci od wyposa enia i uk adu drzwi) maks. 5,2 m3 maks. 6,2 m3

Pr
ze

wi
et

rz
an

ie
, w

en
ty

la
cja

, k
lim

at
yz

ac
ja

Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy – z nap dem elektrycznym

Klimatyzacja przestrzeni pasa erskiej – z nap dem mechanicznym / elektrycznym

Wentylatory – dwukierunkowe (nadmuchowo-wyci gowe)

Szyberdachy

r czne

elektryczne

Ogrzewanie przestrzeni pasa erskiej

grzejniki konwektorowe

nagrzewnice 2-stopniowe

Uk ad dodatkowego ogrzewania

dodatkowy agregat grzewczy

dodatkowy agregat grzewczy na biopaliwo z osobnym zbiornikiem

El
ek

try
ka Instalacja elektryczna

instalacja elektryczna oparta o magistral  CAN-Bus




