
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за наличен на склад 

употребяван туристически автобус 
Scania Irizar i6 – Euro 6 

 
Scania, модел Irizar i6 - K 410 EB 4x2, Евро 6, 

първа регистрация 05.2016 година 
 

 
 

 
 
Първа регистрация - 05.2016 
Пробег – 1 212 771км 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Пълна сервизна история и изцяло обслужван в сервизната мрежа на Скания България. 
Шаси № 1898710 
 

Техническа спецификация: 
Общо описание: 
Цвят на автобуса: Червен 
Седалки: 49+1+1 
Разположение на вратите: 1-1-0 
Тоалетна  
Легло за шофьора 
Достъп до леглото при стъпалата при втора врата 
Заключване с дистанционно управление  
Двойно остъкляване 
Тонирани стъкла 
Ел. и подгряващи огледала 
Успоредно отваряне на багажници - 
електрически 
Маркиращи светлини в края на автобуса 
Задни и габаритни светлини 
Осветление в двигателното пространство 
Силов механизъм: 
Двигател - Scania 410 к.с. ( 302 kW ) ,  
Екологична норма - Евро 6 
Предавателна кутия - Scania- Opticruise ( 
механична скоростна кутия с автоматично 
управление )  
Ретардер 
Темпомат 
ABS, ASR 
Акумулатори 225Ah 
Окачване и Колела: 
Пневматично окачване на две оси 
Независимо предно окачване 
Дискови спирачки 
Гуми: 295/80 R 22.5 
Електронно ниво-регулиране ( ферибот ) 
Място за екскурзовода: 
Седалка с триточков колан и подлакътник 
Микрофон за екскурзовода 

Пътнически салон:                                                                  
Тапицерия на седалките от плат и кожа  
Подглавници на седалките – кожа 
Луксозни седалки тип PB  
Масичка на всяка седалка 
Мрежичка за списания 
Степенка на всяка седалка 
Подлакътник от към пътеката 
Среден подлакътник между седалките 
Двуточкови колани на всяка седалка 
Пердета в салона 
Аварийни чукчета 
Шофьорско място: 
Седалка тип ISRI  
Триточков предпазен колан 
Отделение за багаж над шофьора  
Контакт 24V на арматурното табло 
Аудио/Видео: 
Радио система с CD/DVD 
Антена за радио/телефон 
Микрофон за екскурзовода 
1 бр. монитор отпред 
1 бр. монитор в средата 
Мултимедийна с-ма с ефирна телевизия 
Климатична система: 
Автоматична климатична система 
Отделен контрол на температурата при водача и 
пътниците 
Допълнително отопление 
Конвекторно отопление в салона 
2 бр. аварийни люка на покрива  
Кетеринг: 
Хладилник отпред в арматурното табло 
Допълнително оборудване: 
- AEB, Advanced emergency braking 
- LDW, Lane departure warning 
- ACC, Adaptive Cruise Control 
- ESP - Electronic stabilizer program  

       
За контакт, 

Ивайло Евтимов, тел.: 0885 131 868 
Продажби автобуси 
Скания България ЕООД 


