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Especificações Técnicas
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Número de passageiros

31+1 alunos

Comprimento total (CT)

7.250 mm

Largura (L)

2.220 mm

Altura (A)

2.915 mm

Entre-eixos (EE)

3.990 mm

Balanço dianteiro (BD)/traseiro (BT)

990 – 2.270 mm

Altura interna (corredor)

1.930 mm

Altura piso

890 mm

Altura primeiro degrau

280 mm

Largura da porta

800 mm

Ângulo de ataque (AE)/saída (AS)

23º – 11º

Capacidade técnica eixo traseiro

5.200 kg

Capacidade técnica eixo dianteiro

2.200 kg

Peso bruto total

7.200 kg

L
IVECO FPT
F1C 125 kW
(170 cv)

MOTOR
IVECO FPT F1C DS EURO 5 – Proconve P7.
Diesel, 4 cilindros em linha, injeção direta (Common Rail).
Potência máxima 125 kW (170 cv) @ 3.500 rpm.
Torque máximo 450 Nm @ 1.400 – 2.400.
Cilindrada total 3 litros.
Capacidade de óleo (filtro + cárter) de 7,6 litros.
Capacidade do fluido de arrefecimento de 10,2 litros.
Tecnologia EGR – dispensa o uso de ARLA.

CARROCERIA/EQUIPAMENTOS EXTERNOS
Porta de acesso lateral frontal de 800 mm de largura.
Lanternas de luz branca nas extremidades superiores dianteiras.
Lanternas de luz vermelha nas extremidades superiores traseiras.
Faixa horizontal na cor preta com o dístico escolar.
Carroceria na cor amarela.
Roda reserva situado no entre-eixos.
Opcional:
Letreiro dianteiro de LED.

TRANSMISSÃO
Mecânica, ZF 6S 420.
Opcionais:
ZF EL55.
6 marchas – frente (sincronizadas) e 1 – ré.
Acionamento manual a cabo.

EQUIPAMENTOS INTERNOS
Poltronas do tipo sofá em courvin.
Assoalho em alumínio xadrez.
Iluminação interna LED.
Porta-pacotes escolar.
Cinto de segurança abdominal em todas as poltronas de passageiros.
Opcional
Cinto de 3 pontos retrátil para todas os passageiros.

EIXO DIANTEIRO
Screparava 5823.
Mecanismo – barra de torção.
SUSPENSÃO
Suspensão dianteira – mola metálica do tipo barra de torção, braços
independentes com amortecedores telescópicos de dupla ação e
barra estabilizadora.
Suspensão traseira – molas metálicas parabólicas com amortecedores
de dupla ação e barra estabilizadora.
FREIOS
Serviço: a disco ventilado na dianteira e tambor nas rodas traseiras.
Acionamento hidráulico, servoassistido no eixo dianteiro e
pneumático no eixo traseiro, com regulagem automática.
Freio de estacionamento mecânico, de acionamento pneumático
a tambor atuando nas rodas traseiras, tipo câmara de molas
acumuladoras.
ABS – sistema antibloqueio de freios.
TANQUE DE COMBUSTÍVEL
Material plástico.
Capacidade de 90 litros.
Opcional:
Tanque sobressalente 90+90 litros.
RODAS E PNEUS
Rodas a disco de aço.
Aros 6,0” x 17,5”.
Pneus radiais sem câmara 215/75R17,5.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Alternador 12 volts – 140 A.
Tensão nominal 12 volts.
Bateria 12V – 110 Ah.
Motor de arranque 2,5 kW.
Sistema de som multiplex com rádio/USB, 20x2 W, 4 alto-falantes.
Sirene de marcha ré.
Câmera de ré.
Break light.
JANELAS/CLIMATIZAÇÃO
Janelas amplas e corrediças com limitação de abertura em 150 mm.
Escotilha de teto e entrada de ar natural com saída de emergência
ejetável.
Ar-condicionado Split.
POSTO DO MOTORISTA
Banco do motorista ajustável com cinto de segurança de 3 pontas.
Direção com acionamento hidráulico.
Moderno painel de instrumentos de fácil leitura.
Computador de bordo.
Console e porta-documentos.

Centro de Atenção ao Consumidor
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PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.
A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendêlos com veículos com o mais elevado grau tecnológico,
reserva-se o direito de aprimorar seus produtos
continuamente. Portanto, as especificações constantes
neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer
momento, sem prévio aviso.
Veículo atende a legislação Proconve P7.
Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.

IVECO BUS – Rua Senador Milton Campos, 175 – Nova Lima, Minas Gerais, Brasil
IVECO BUS reserva-se ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
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EIXO TRASEIRO
DANA 284.
Opcionais:
DANA 286.
Redução simples.
Tração traseira com rodado duplo.

