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Компактните училищни автобуси

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

www.yutong.com 

Yutong Industrial Park, Yutong Road, Zhengzhou, Henan Province, China P.C.:450061
Tel: +86 371 66718999 - E-mail: sales@yutong.com No
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YUTONG саВаз



Yutong EC 10. 
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EC10
10.965

• Височина

  

• DAF MX11 240 Kw - 326 hp - 1400 Nm  

) 

Най - добрия начин за свързване на хората! YUTONG саВаз

Двигател:

Параметри:

): m3(Обем

Ширина    (m):

Дължина  (m):

• 

2.550 •  
•   

 (m): 3.195  (3.445 с A/C)

4.1(без рампа за 

трудноподвижни лица) - 3.9 с лифт 

51 + 1 фиксирана
с разглабяща се основа
(с две места за трудноподвижни лица 
разположени отпред) 

Училищна гама

47 + 4 сгъваeми седалки
за колички за трудноподвижни лица + 1

разположени отпред) 
(с две места за трудноподвижни лица 
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Подглавници
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WARRANTY WARRANTY WARRANTY WARRANTY WARRANTY WARRANTY 
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POSSIBLE, POSSIBLE, POSSIBLE, POSSIBLE, POSSIBLE, POSSIBLE, 
PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE 

CONSULT US...

EXTENSIONS EXTENSIONS EXTENSIONS EXTENSIONS EXTENSIONS EXTENSIONS 
POSSIBLE, POSSIBLE, POSSIBLE, POSSIBLE, POSSIBLE, POSSIBLE, 

PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE 
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Основно

• Дължина:
• 
• Височина:

• Междуосие:

• Преден надвес: 
• Заден надвес:  

• 
 

• 

• DAF MX11 240 Kw - 326 hp - 1400 Nm
• 10.800 cm3

• 
• 

• ZF кормилна уредба - регулируема кормилна колона 
• 
• 

• 
• 

 
•

 
• 
•

• Допълнително отопление

•
• 
•

•  

• 

• 3 3

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
•
• ¾

• Електрически задвижвани, странични огледала с подгрев

• 
• Стъклена преграда зад шофьора

• Автоматичен дрегер

• табло сигнализиращо за превоз на деца

Аудио оборудване

• Радио

Допълнения

• Pre-fi tted appendix 7 for lift with cables, supports and call buttons
•
• Pre-fi tted appendix 11 with cables and support for 4 destination displays
• Възможност за монтиране на дисплей с данни за маршрута на първо, дясно стъкло

• Възможност за монтаж на 4 прибиращи се седалки на централния пиедестал

• Възможност за монтаж на дистанционно устройство за издаване на билети

• Възможност за монтаж на теглич с ел. изводи

• Възможност за монтиране на ски багажник
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 • Боя "металик"

  • 5 разновидности за интериорно обзавеждане

 • Двигател: DAF MX 11-271 - 370 CV - BVA ZF Ecolife

 • Климатизация 32.000 Kcal/h 
 • BOCK компресор

 • Двоен стъклопакет

 • "Тропик" стъклопакет

 • Черно-тонирани стъкла

 • Видео плеър с монитор фиксиран отпред

 • Камера за заден ход + камера на средната врата с общ HD дисплей

 • Парктроник

 • Накланящи се седалки

 • Locking guide seat
 • 4 сгъващи се седалки монтирани в отсека за трудноподвижни лица

 • Леви/Десни багажни стелажи, 7 стоп бутона на конзола 

 • Врата в шофьорския отсек

 • Челно стъкло с подгрев

 • Г-образен, ръчнозадвижващ се сенник

 • Челен ел. задвижващ се сенник

 • л. хладилник в арматурното табло 
 • Таблети 
 • Интернет 
 • Щори

 • Степенки

 • Централно гресиране VOGEL

 • Мукет в шофьорската кабина, коридор, под седалките, стъпала

• 

10.965
Ширина:               2.550 m

3.195 m (3.445 m с A/C)

4.850 m

m

2.670 m

3.445 m  

Технически характеристики - ЕС 10 Технически характеристики - ЕС 10

Основни параметри 
Размери

Тегло

Конструкция

Двигател

Управление и трансмисия

Автоматична противопожарна система в двигателния обсек

Електромагнитен ретардер свързан с педала на спирачката

ос - предно и задно въздушно окачванепреднаНезависима

Задна ос с диференциал MERITOR

Окачване и оси

Спирачки

Предни и задни дискови спирачки - ABS/ASR – ESC• 

резервно колело  – тасовеMichelin 295/80 X 22.5 XZE2 + 
Гуми

Резервоари

Горивен резервоар -  350 l.

Ad Blue - 50 l. Резервоар за 

Отопление

8 мощни странични конвектори  / екстремно студено

Допълнително отопляване под шофьорската седалка / екстремни студено

Отопление от арматурното табло / екстремно студено

Тегло

Собствено тегло: k18 000 g

Самоносеща конструкция с галванизирано покритие.

Автоматична противопожарна система в двигателния обсек

Осветление в двигателния обсек

Багажен отсек

Обем: 4.1 m (без рампа за колички за трудноподвижни лица) - 3.9 m  с лифт

Алуминиеви врати на багажния отсек с общ главен ключ

Осветление в багажното отделение / Подова настилка тип "Pegulan"

Боядисана видима част от носещата конструкция на отсека

Основно оборудване
Пътнически отсек

Интериор: COSY (седалки с тапицерия от кадифе, перящи се подглавници)  

Вандалоустойчиви корпуси / 9 стоп бутона

Интериорно осветление с 5 осветителни тела

Фиксирани метални подлакътници и поставки за ученически чанти

Странични дръжки за правостоящи места

Цифров часовник с време, температура и дисплей, индикиращ задействане на "стоп" бутона

Шофьорски отсек

Единични, затъмнени, странични стъкла с 5 отварящи се панела в горната част

2 люка с вградени вентилатори

Предна,пневматична, единична врата от двоен стъклопакет, двойно центрирана врата 

Пневматична шофьорска седалка с регулируема лумбална опора

Двойнодействащи, механични, плъзгащи се прозорци  от двоен стъклопакет  

механичен сенник

Зумер за заден ход - 2 - 24V изводи в арматурното табло - FMS 2 извода

LED 

RDS MP3

Жълт под "Pegulan" в отсека за трудноподвижни лица

Допълнително оборудване

35 

За запитване за други възможности. . . Моля свържете се с нас.

:обзавежданеинтериорнозавъзможностиДруги

Червени блокчетаЗабавно сивоЧерно в синьоФиладелфия Възможност за удължаване 
на гаранцията, моля консултирайте
се с нас . . .

(с две места за трудноподвижни лица 
разположени отпред) 

за колички за трудноподвижни лица + 1
сгъваeми седалки47 + 4 

лица разположени отпред) 

(с две места за трудноподвижни 
с разглабяща се основа

фиксирана51 + 1 

COSY TW
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Качество от Yutong.

Преценете  сами след първият милион километри!

Като професионалисти в бизнеса с пътническия транспорт,

Вие по-добре от всеки друг знаете, че качеството на марката

може наистина да бъде оценено само след преминаване

теста на пътя и времето. Базирано на този нематериален принцип, 

ние формулираме и изграждаме прецизно проектирани превозни 

средства с най-доброто оборудване и удобства, отговарящи на 

действителните Ви нужди и подобряващи дългосрочната рентабилност 

на Вашия бизнес.

. За Вас, за Вашия бизнес!YUTONG

обслужване, способно да отговори на всички изисквания.

от технически аспект на преди и след продажбено сервизно 

като превозни средства с изключително качество, но също и 

транспортно-професионално възгледи не само

изнася за повече от 130 страни и покриват всички 

автобуси, пътуващи по всички пътища на планетата. В момента 

От 1963г. насам, Yutong моделира и произвежда пътнически 

изискват най-доброто!
транспортните компании 
ние сме навсякъде, където 
Като световен лидер, 

Годишен обем на продажбите над

години 

пътници34,000,000,000
                             43,000,000,000 km

модела1,000
бройки60,000

страни и региони 130 Над
години    20 
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.
и когато

На сме Ви

Yutong свързани услуги .

Ваше разположение навсякъде и когато
необходими!

екипа на Yutong е въпрос на чест да Ви предлага най-доброто обслужване.

средства, финансиране и др. За нашите дистрибутори и за всеки един от 

обслужване, резервни части, обратно изкупуване на използваните превозни 

осигурява необходимата Ви помощ всекидневно. Гаранция, следпродажбено 

Допълнителната ценност на нашите продукти е способността на марката да

Изключителен професионализъм от страна на дистрибуторите.

                                       Те държат на доброто име!

Всички дистрибутори на Yutong следват обща цел, да са близо до Вас 

и да Ви познават добре. Благодарение на тях ние можем да Ви 

предоставим превозни средства изцяло подходящи за Вашите 

нужди и очаквания.

YUTONG Европа. Да бъдем близо до Вас е повече от принцип за нас!

Yutong Европа. 
100% посветени на Вашият пазар, 
100% посветени на Вашите планове!
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сега и в бъдеще.мнението Ви и да Ви осигуряваме най-подходящите решения,зачитаме 

и очаквания. Да бъдем близо до Вас значи да отговарящи на пазара, локалните особености 

100% Предлагаме професионални транспортни средстваеднаква стратегия навсякъде по света.

Yutong прилага и други страни в Западна Европа, марката С бази във Франция, Великобритания
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Комбинацията от всяко едно умение в общ проект, въз основа на споделени ценности.

Това е силата на Yutong. Това е, което дава възможността на нашата марка да 

продължи, ден след ден, утвърждавайки позицията си на световен лидер. Стремежът 

за съвършенство направлява цялата ни стратегия. За Вас и с Вас.

Абсолютно качество от Yutong. Резултат от

първокласни бизнес партньорства и всекидневни

задължения на всеки един член от нашия екип!

 с бъдещето!

С повече от 4% от генерираните печалби, инвестирани 

за проучване и развитие, Yutong още веднъж е определян 

за неупровержим  лидер. Свръхмодерни фабрики

(изцяло посветени на новите енергийни източници),

 инженери в крак с всяка детайлност на техниката,

бизнес партньорства с най-добрите международни 

експерти. . .това е Yutong. Качеството върви ръка за ръка

Yutong R&D. Ние подобряваме всекидневието, само за Вас!
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На всеки етап от производството, нашите превозни средства преминават през 

безкомпромисни тестове, които ви гарантират оптимално качество и изключително 

дълъг експлоатационен живот. Що се отнася до безопасността, нашите изисквания са 

също толкова безкомпромисни: разрушителен тест, тест на преобръщане, тест за  

пътно поведение на шасито, както и на завършения продукт. Никакви усилия   не са  

пощадени, за да Ви се предостави превозно средство,  способно да Ви дари  

най-добрата алтернатива. 

в пълна безопасност!устоят теста на времето. . .

Нашите продукти са проектирани и изобретени за да Тест за качество от Yutong.

Нула дефекти не е просто обективност, а всекидневна реалност!

Производствени процеси от Yutong.

От първоначалните скици на нов модел до предаването на ключовете за Вашето 

превозно средство, нищо не е оставено да се промени. Проектиране, ергономичност, 
безопасност, комфорт, енергийна ефективност. Нашите производствени процеси са  
там, за да гарантират, че Вашето транспортно средство се движи по ръба на 

съвременните технологий. 


