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TEXHIЧHI ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ

СХЕМИ РОЗМIЩЕННЯ ПОСАДКОВИХ МIСЦЬ
Один накоnичувальний майданчик

Два накоnичувальнi 
майданчики

Габаритнi розмiри (мм) 
Довжина
Ширина
Висота
Колiсна база
Колiя переднiх / заднiх колiс

Пасажиромiсткiсть
Накопичувальнi майданчики 
Кiлькiсть мiсць для сидiння без водiя 
Мiсця для iнвалiдiв

Маса (кг)
Повна маса автобуса

Двигун
Модель
Екологiчний клас
Об’єм двигуна, л
Потужнiсть, кВт (к. с.)
Крутний момент, Нм / об/хв
Мiсткiсть балону, л
Контрольна витрата палива пiд час руху
з постiйною швидкiстю 60 км/год, л/100 км
Мах швидкiсть, км/год
(з урахуванням обмежувача)

Трансмiсiя 
Модель 
Тип

Шaci
Мости
Привiд
Пiдвiска передня 
Пiдвiска задня 
Рульове керевуння 
Тип
Регулювання

Гальмiвна система 
Робоча
Допомiжнi

Безnека та комфорт
Стандартне обладнання
ABS (Антиблокувальна система) категорiї I  
EVSC (Електронний контроль стiйкостi)  
OBD (Система бортової дiагностики)  
ASR (Антипробуксовувальна система)  
Допомiжна система для iнвалiдiв (апарель)  
Система кнiлiнгу (нахил автобуса при посадцi-висадцi) 
Електроннi покажчики маршруту  
Пiдiгрiв переднього правого скла  
Кондицiонування робочого мiсця водiя 
Аудiопiдготовка

Системи вентиляцiї та опалення
Система опалення
Система вентиляцiї

Сидiння

Колiр

8220 
2320 
3050 
4395
1900 / 1650

9140

ISUZU 4HV1 (Японiя), газовий (метан)
€ВРО-5
4.570
96 (130)
353 / 1400
300 (6 балонів)

від 16

90

ISUZU MYY6S (Японiя) 
Механiчна 6-ступенева

ISUZU (Японiя)
4х2
Залежна, ресорна 
Залежна, пневморесорна

lнтегральний, з гiдропiдсилювачем 
По нахилу та по висотi

Двоконтурна, гiдравлiчна з пiдсилювачем 
Стоянкова гальмiвна система;
«Гiрська» гальмiвна система

1
22
1 мiсце для пасажира у вiзку 

Додаткове обладнання 
Система кондицiонування салону 
Мультимедiйна система  
Та iнше, за iндивiдуальним замовленням

Рiдинна, комбiнована вiд автономного обiгрiвача
Припливно-витяжна через кватирки бокових вiкон та люки в даху

Напiвм’якi

За iндивiдуальним замовленням 

22 мiсця для сидiння  
1 мiсце для пасажира у вiзку 

19 мiсць для сидiння
1 мiсце для пасажира у вiзку

А092G6
ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАС І 
МІСЬКИЙ НИЗЬКОПІДЛОГОВИЙ 
Відповідає вимогам ЄЕК ООН № 107

Міський низькопідлоговий автобус – АТАМАН A092G6 з одним накопичувальним майданчиком, вироблений за 
сучасними європейськими правилами до транспорту для міських пасажироперевезень.
Побудований на базі машинокомплекту NPR-82 (ЄВРО-5) торгівельної марки ISUZU (Японія).
До складу машинокомплекту входять: двигун турбодизельний, механічна 6-ти ступенева КПП, рульове керування, задній 
міст, що зарекомендували себе надійними і невибагливими в обслуговуванні агрегатами.


