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

 .TIGER את האוטובוס הבינעירוני

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 שירותי 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 השוק והתקינה.

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

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



אוטובוס אינטגרלי מלא	 

תא מטען גדול ומרווח	 

יחידת מיזוג אישית לנהג עם שליטה נפרדת	 

מקרר בשולחן נהג	 

 מערכת כיבוי אש אוטומטית, על פי תקינת 	 
כיבוי האש בישראל

שני מטפי כיבוי אש ידניים בהתאם לדרישות התקינה	 

יחידת מולטיסט בתאי המנשא העליונים עם כפתור עצור 	 
LED לכל נוסע ומנורת קריאה USB וכיתוב בעברית, חיבור

 	VDO1324 טכוגרף

חסם למניעת גניבות דלק משולב בצוואר מיכל הדלק	 

שורת מושבי נוסעים אחרונה מתכווננת לנוחות נסיעה מירבית	 

מושבי נוסעים מרווחים	 

 	 ISRI כסא נהג

פנסי תלמידים	 

הכנה לאינטרנט אלחוטי	 

 DOUBLE GLAZING בשמשת נהג ובדלת הקדמית 	 
למניעת היווצרות אדים

 	PRO630 מובילאיי דגם

מערכת שילוט קו על פי דרישת לקוח	 

 הכנה ותשתית למערכות טכנולוגיות מתקדמות 	 
על פי דרישת הלקוח

אחריות ל-3 שנים או 300,000 ק”מ המוקדם מביניהם	 

הסכמי אחזקה לטווח ארוך על פי ממוצעי צריכת ק”מ שנתיים	 

מפרט טכני
אוטובוס בינעירוני

איבזור נוסף

נתונים כלליים

אורך 12,365 | גובה 3,695 | רוחב 2,550מידות אורך/גובה/רוחב )מ”מ(

19,000משקל כולל מותר )ק”ג(

13,560משקל עצמי מותר )ק"ג(

2,670/3,445רוחק שלדה קדמית/אחורית )מ”מ(

6,250בסיס גלגלים )רוחק סרנים( )מ”מ(

55+10  או  51+14  לפי דרישות לקוחמספר מושבים

מכלולים

DAF MX-11מנוע

10.8נפח מנוע

291/1450-1700 )כ-400 כח סוס(הספק מנוע מקסימלי )סל”ד/ קוט”ש(

EURO 6 Cדרגת תקינות זיהום אוויר

350נפח מיכל סולר )ליטר(

50נפח מיכל אוריאה )ליטר(

ZF 6AP2000B 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 

KNORR, EBS, ESPמערכות עזר לבלם

ESP KNORRמערכת בקרת יציבות

הגנה כנגד חלודה
טבילה של הגוף והשלדה המרותכים בסדרת 

Electrophoresis אמבטיות בשיטת

Michelin 295/80R22.5  צמיגים

מערכת חשמל

CAN טכנולוגייתACTIA

תוצרת Clingמזגן

32,000הספק מזגן )קילו-קלוריה לשעה(

2מערכת טעינה שני אלטרנטורים x 28V/150A

2x225Ahשני מצברים )אמפר שעה(

2 בתא מטען, רוורס, דלת אחוריתמצלמות

נגן DVD 15 ,19 ומסך 7 או ע״פ דרישת הלקוחמסכים

8m3נפח תא מטען


