AS Domžale

POTUJOČA
KNJIŽNICA

TEHNIČNIPODATKI

Dolžina / širina / višina
Medosna razdalja
Previs (spredaj, zadaj)
Notranja višina
Dovoljena skupna teža
Model
Tip vozila
Pogon
Motor
Moč
Prostornina
Max. navor
Menjalnik
Največja hitrost
Poraba goriva
Rezervoar za gorivo
Tahograf
Zavore

Vzmetenje
Stabilizatorji
Zunanje ogledalo
Žarometi
Pnevmatike
Elektro napetosti
Alternator
Baterije
Nadgradnja

Vrata

Prtljažniki

10000 mm / 2450 mm / 3650 mm
5360 mm
1105 mm, 2415 mm
1970 mm
15000 kg (5100/10500)
Mercedes-Benz Atego
1526 L
4x2
R6, LA, omejitev hitrosti 90 km/h, ES, BlueTec 5
188 kW (256 PS) 2200 min-1
2.998 cm3
400 Nm / 1350-3000 min-1
G131-9/14,57-1,0
100 km/h (omejitev hitrosti ES!)
cca. 15 l/100km
180 l
ES digitalni tahograf (VDO)
Kolutne zavore na sprednji premi
Na zadnji premi zavora, dvokrožna, na stisnjen zrak,
zavora odvisna od obremenitve
Samodejno nastavljanje zavor
Elektromagnetna zavora: Telma s kombinacijo ročnega
vklopa
Antiblokirni sistem ABS
Zračno vzmetenje na zadnji premi z ENR, dva meha
Sprednja prema zračno vzmetena
Na prednji osi ojačani za ekstremno obremenitev
Na zadnji osi ojačani
Električno nastavljivo in ogrevano
Žarometi halogenski
Meglenke halogenske
285/70 R19,5
24 V
100 A
24V / 240 Ah, stikalo za izklop akumulatorja
Ogrodje iz jeklenih cevi, pobarvano s temeljno barvo in
akrilnim lakom,
Spodnji del iz nerjavečega jekla,
Zunanjost iz pocinkane pločevine,
Sredina strehe, prtljažniki iz visoko kakovostnega
poliestra
Dvoje vrat v kabini,
Na desni strani vhod za uporabnike 1100 mm s
stopniščem in hidravlično rampo za dvig uporabnika z
gibalno omejitvijo
Vsi prtljažni pokrovi so iz aluminija, odpirajo se navzgor, z
gumi tesnilom in ključavnico
Zadnji prtljažnik je namenjen prtljagi.

Stekla

Toplotna in protihrupna izolacija
Število sedežev
Sedeži
Oprema knjižničnega dela

Inštalacije
Osvetlitev

Prezračevanje

Ogrevanje

Napajanje sistema
Druga oprema

Opcijska oprema
Lakiranje

Vsa stekla so lepljena
3 termopanska stekla v stranskih stenah vozila,
2 svetlobna pasova na strehi po vsej dolžini
(opremljena s senčili)
Stranske stene in streha so toplotno in
protihrupno izolirane
Voznikov sedež,
Sovoznikov sedež
Knjižničarjev sedež
Sedeži v bralnem kotičku
Izposojevalni pult
Knjižne police – lesene, nastavljive po višini
Prostor za vrnjeno gradivo
Omarica s komandno ploščo
Klopi
Nosilec CD in DVD medijev
Regal novitet
Regal za LCD monitor in DVD predvajalnik
Za računalniško in avdio-video opremo
Napeljava za satelitsko komunikacijo
Vozilo je ustrezno razsvetljeno (kombinacija
naravne in umetne svetlobe)
LED svetila po vsej dolžini stropa
Zasilna razsvetljava
Dodatna osvetlitev vhoda
Voznikov prostor – sprednja original
Mercedes-Benz klimatska naprava
Knjižni del
2 klimatski napravi – avtonomno delovanje z el.
agregatom
Klimatska naprava z loputo za svež zrak
Voznikov prostor - original Mercedes-Benz
Knjižni del
Izvedeno z zračnim grelcem z zagotovljenim
avtonomnim delovanjem
Ogrevanje nadzorovano s termostatom
Sistem baterij s kapaciteto 460 Ah
Zagotavljanje avtonomnosti knjižničnega dela do
8 ur
Zakonsko predpisane luči in signalne naprave
Luč pri vhodu spredaj
Brenčalo pri vozniku za vrata izhod v sili
Žarometi spredaj
Smernik levo in desno
Pozicijske luči spredaj in zadaj
Bočne svetilke
Osvetlitev registrske tablice - zadaj
Okrasni kolesni pokrovi
Gumi zavesice pri kolesih spredaj in zadaj
Kamera na zadnjem delu vozila
Alarmni sistem
Enobarvno zunanje lakiranje
Podpodna zaščita in notranja zaščita cevi z
voskom
Po želji stranke
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