
אמינות ושירות לאורך כל הדרך

 הצטרפו עוד היום להצלחה 
ולמאות הלקוחות שכבר נוסעים בביטחה.

הדור הבא בתחבורה ציבורית

אוטובוס עירוני

לתיאום נסיעת מבחן ולפרטים נוספים צרו קשר:
טל: 03-7444244  |  פקס: 03-7444243

צ'יינה מוטורס פארק לב הארץ ראש העין
www.chinamotors.co.il

אודות צ'יינה מוטורס
חברת צ'יינה מוטורס, היבואנית הרשמית של אוטובוסים מתוצרת YUTONG, גאה להציג 

 .CHEETAH את האוטובוס העירוני

YUTONG הינה יצרנית האוטובוסים הגדולה בעולם, המייצרת למעלה מ-70,000 
אוטובוסים בשנה הנוסעים בעשרות מדינות בעולם.

האוטובוסים ב YUTONG נבנים על פי הסטנדרטים הבטיחותיים והטכנולוגיים המתקדמים 
בעולם ותהליך הייצור כולל בקרת איכות בלתי מתפשרת שהביאו את המפעל לקבל 

 .ISO/TS16949 את תו האיכות

מאז תחילת פעילותה העסקית של צ'יינה מוטורס בשנת 2011, הספיקה החברה 
לכבוש את השוק הישראלי, עם מכירות של אלפי אוטובוסים לתחבורה ציבורית 
ופרטית בישראל, וכיום בסיס הלקוחות של צ'יינה מוטורס מונה למעלה מ-300 חברות 

תחבורה ציבורית ופרטית.

מלבד ההקפדה על איכות בלתי מתפשרת, צ'יינה מוטורס מעניקה ללקוחותיה 
מעטפת שירותים נלווים:

שירות | לחברה מוסך-בית הממוקם באשדוד, ובנוסף, היא מספקת שרותי תיקונים 	 
בעשרות מוסכים בפריסה ארצית.

זמינות 24/7 | לחברה מוקד שירות לקוחות פעיל ומערך ניידות שירות טכני לפתרון 	 
בעיות בשטח, זמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

טכנולוגיה | האוטובוסים מאובזרים במגוון אמצעים ומערכות טכנולוגיות, המותאמים 	 
לדרישות משרד התחבורה להסעת נוסעים בתחבורה ציבורית.

מימון | החברה מאפשרת ללקוחותיה מסלולי מימון אטרקטיביים לרכישת האוטובוסים, 	 
בהתאמה אישית.

גמישות | ניתן לרכוש אוטובוסים המאובזרים על פי דרישות הלקוח, כפי שהוגדרו מראש.	 



 הצטרפו עוד היום להצלחה 
ולמאות הלקוחות שכבר נוסעים בביטחה.

אוטובוס אינטגרלי מלא	 

 סביבת נהג נוחה ומרווחת כולל מקום ייעודי 	 
לתיק נהג

 	 ISRI כסא נהג

 	 HANNOVER מערכת שילוט קו מתוצרת

 	BOSCH מערכת שמע תוצרת

 	630PRO מובילאיי דגם

 	VDO1324 טכוגרף

 הכנה ותשתית למערכות טכנולוגיות מתקדמות 	 
על פי דרישת הלקוח

הכנה לאינטרנט אלחוטי	 

 מנגנון בלם תחנה, הגדרות ותכנות התניות 	 
על פי דרישת לקוח

פונקציית תאורת מנקים	 

שקעי USB לנוסעים	 

יחידת מיזוג אישית לנהג עם שליטה נפרדת	 

אחריות ל-3 שנים או 300,000 ק"מ	 

מפרט טכני

אוטובוס עירוני

איבזור נוסף

נתונים כלליים

אורך 12,165 | רוחב 2,550 | גובה 3,125מידות )מ”מ(

19,000משקל כולל מותר )ק”ג(

11,500משקל עצמי מותר )ק”ג(

2725/3440רוחק שלדה קדמית/אחורית )מ”מ(

6000בסיס גלגלים )רוחק סרנים( )מ”מ(

39 + רחבת נכה לכסא גלגלים מספר מושבים

63 מספר נוסעים בעמידה

מכלולים

Cummins ISB6.7 E6C 300 מנוע

6.7נפח מנוע

2,100/204        הספק )קילוואט/סל”ד(

EURO 6 Cדרגת תקינות זיהום אוויר

350נפח מיכל סולר )ליטר(

50נפח מיכל אוריאה )ליטר( 

ZF-6AP1200B Ecolifeתיבת הילוכים

נפרדמתלה קדמי

ECAS מתוצרת WABCOמתלים עם רכינה

2 כריות אוויר קדמיות, 4 כריות אוויר אחוריותמתלי אוויר

ZF Sachsבולמי זעזועים

ZF 8098תיבת הגה

דיסק קדמי ואחוריבלמים 

WABCO, ABS, ASRמערכות עזר לבלם

WABCO ESC-ESPמערכת בקרת יציבות

טבילה של הגוף והשלדה המרותכים הגנה כנגד חלודה
Electrophoresis בסדרת אמבטיות בשיטת

R22.5275/70צמיגים

מערכת חשמל

CAN טכנולוגייתACTIA

תוצרת Clingמזגן

38,000הספק מזגן )קילו-קלוריה לשעה(

2x120A/28Vמערכת טעינה שני אלטרנטורים

2x225Ahשני מצברים )אמפר שעה(

מצלמות
 דלת אחורית + רוורס - משולבת בשולחן נהג 
הכנה למע' אנטי ונדליזם עפ"י דרישת הלקוח

מסכים
 מסך 38 אינץ ברחבת הנכה 

ISR אינץ מתוצרת LED 19 מסך +

ברחבת הנכה אינטרקום




