
Auto Rad 
Controlle Kft., vagyis ARC (ejárszi)
A cég már közel 20 éve a buszos szakmá
ban dolgozik. Alkatrészkereskedelemmel 
kezdték a tevékenységüket, ez késôbb az 
autóbuszfelújítással bôvült. Ennek megszû
nése után kezdtek el maguk is autóbuszt 
gyártani, felismervén a piaci igényeket, és 
azt, hogy szakmai tudásuk, a rendelkezé
sükre álló tapasztalatok alapján képesek 
lennének helytállni a busziparban. Jelen
leg a cég központja Szigethalmon van, a 
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BUSZBEMUTATÓ AUTO RAD CONTROLLE KFT.

ARC 187.02 ÉS 134.01 TÍPUSBEMUTATÓ

Örül a szívem! A márciusi szám után, amikor a hazai 
Credót tesztelhettem, ismét egy magyar autóbuszról 
számolhatok be. Ez azért is reményteli dolog, hiszen két 
nagy gyárunkat is „elvesztettük” az elmúlt években. 
És nagy öröm, mert egy nagyon lelkes, egyelôre ugyan 
még csak kis csapat munkálkodik azon, hogy egy 
minden szempontból hazai igények szerinti városi, 
elôvárosi jármûvet tudjanak elôállítani mind a szóló, 
mind pedig a csuklós szegmensben.

ARC – új arc
a hazai buszpiacon
ARC – új arc
a hazai buszpiacon

1. Egyre jelentôsebb a hazai buszok 
hányada a Volán-vállalatoknál
2. Hivalkodás nélküli esztétikus hátfal
3. A 18 750 mm hossza ellenére is 
igen fordulékony
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jármûvek gyártása Mátyásföldön történik 
– hol máshol, mint a hazai autóbuszgyár
tás bölcsôjében –, de további alvállalkozó
kat vonnak be a buszok készre szerelésé
nél. Egyelôre kis csapat – mintegy 50 
ember – foglalkozik a jármûvek tervezésé
vel, építésével.
Az elsô autóbusz, egy csuklós még 2005
ben készült el, és mutatkozott be egy hazai 
bemutató körút során, ahol a Volánvállala
toknál tehette le névjegyét. Már elsô pillan
tásra hozott némi újdonságot, okozott nem 
kis meglepetést a szakmának. Az eddig 
megszokott négy széles utasajtó helyett 
öttel rendelkezett a jármû, mégpedig olyan 
elrendezésben, hogy az A és a B tengely 
között egymás mellett kettô helyezkedik el. 
Ez már egy olyan sajátosság, amire a 
hazai zsúfolt vonalakon közlekedô buszok
nál lenne igény a még gyorsabb utascsere 
érdekében. A másik kuriózum az ARC 
187.01en nem volt annyira feltûnô, de 
nem kis jelentôséggel bírt: az eddig futott 
buszokhoz képest 750 mmrel megtoldot
ták a hosszát. Ugyanis a hazai jogszabá
lyok szerint is a csuklós autóbuszok 18,75 
méteres hosszúsága engedélyezett volt, ha 
produkálni tudta a 25 méteres fordulókör
átmérôt. A hossznövekedés pedig akár 8 
utassal is növelni tudja a jármû férôhely
kapacitását. Ez a jármû a csukló elôtti rész
ben teljesen alacsony padlóval rendelke
zett, mögötte egy egylépcsôs – 550 mmes 
padlómagasság – megoldású volt. A 
motorja, mely a busz hátuljában helyezke
dett el balra kitolva, MAN márkájú volt, és 
az akkori Euro 3as követelményeknek 
felelt meg. Önhordó vázszerkezetû volt a 
jármû, és teljesen rozsdamentes vázszerke
zettel és lemezeléssel készült, és készülnek 
ma is a már második generációs autóbu
szok. Ebbôl a szériából három darab 
készült, melyek nagy megelégedettséggel 
ma is a szombathelyi Vasi Volánnál dol
goznak. 
Akkor és most is felszállva a jármûbe, 
nagyfokú lelkesedés sugárzott a busznak 
minden méterébôl. Ez a lendület, tenni aka
rás ma ugyanúgy az egyelôre még kis lét
számú tervezôcsapat filozófiája, de közel 
két év távlatából látszik, ezek nem üres sza
vak, hanem igenis folyamatosak a kisebb
nagyobb elôrelépések, modernizálások, 
fejlesztések a buszokon, melyek jól megmu

tatkoznak a közelmúltban forgalomba állt 
szóló és csuklós jármûveken, melyekkel 
már négy – Vasi, Hajdú, Agria és Borsod 
– Volánvállalatot sikerült megnyerniük az 
Auto Rad Controllenak.

Kitartó munka, 
lassú, de töretlen fejlôdés 
Elnézve az akkori bemutató jármûvet és az 
elmúlt egykét hónapban forgalomba állí
tott jármûveket – vagy éppen a jelenleg a 
gyártósoron készülô, most debütáló elôvá
rosi típust –, egyértelmûen megmutatkoz
nak a fejlôdés, modernizálás, a folyama
tos korszerûsödés jelei. Csak néhány pél
da: Az akkori, csak részben alacsonypad
lós csuklós jármûvet mára felváltotta a jár
mû teljes hosszára jellemzô lépcsô nélküli 
megoldás. Módosult, határozottan elônyé
re, a homlokfront, de magasabbak lettek 
az oldalablakok is (980 mm helyett 1120 
mm), ezáltal még világosabb lett az utas
tér, de változtattak a szellôzésen is oly 
módon, hogy egy klímaelôkészítéssel 

egyenértékûek a mai ARC buszok szellôzô
rendszerének kialakításai. 
Számos esztétikai csinosításon is átesett a 
második generációs szóló vagy csuklós jár
mû utastere, mely az idô haladtával még 
tovább szépül. A következô nagy lépést 
várhatóan a gépkocsivezetô fogja kedve
zôen fogadni, hiszen egy teljesen új típusú 
mûszerfal, mûszerezettség, fedélzeti kom
puter a megfelelô LCD kijelzôkkel van ter
vezés, fejlesztés alatt. A jelenlegi buszok
ba, melyek már az Euro 4 követelményt 
teljesítik, a Cummins szállít motorokat. 
Ezek párosulnak a világ vezetô gyártóinak 
komponenseivel, egy CAN buszos rendsze
rû elektronikával. 

Hazai igények szerint 
Még mielôtt valaki fellép az autóbuszra, 
egy két dolgot tisztáznia kell magában, 
legyen az vevô(jelölt) vagy utas. Nem egy 
hatalmas holding valamely tucattípusába 
lép be, hanem egy jelenleg mintegy 20 
darabszámú múlttal rendelkezô kis gyár
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1. A csuklósoknál 
az „A” és a „B” 
tengely között két 

széles ajtó található
2. A tágas elsô ajtó 
3. A 3. ajtónál egy 
kihajtható rámpa fogadja 
a kerekes székkel 
érkezôket
4. Ötajtós és 18,75 
méter hosszú az új 
hazai csuklós
5. Inkább 
funkcionálisak, 
mint szépek a külsô 
visszapillantók
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tó autóbuszába, mely magán hordozza 
az egyediséget, a maximálisan vevôi kíván
ság szerinti kialakítást, specifikálást. Ennek 
szellemében természetesen mindenki sze
mében pro és kontra érvek ébrednek.
Az alacsonypadlós városi busz külsô jel
lemzôi: téglatest forma, széles, mélyen üve

gezett utasajtók, nagyméretû oldalabla
kok, nagyméretû szélvédô, ha lehet osztat
lan, egyenes ablaköv. A szélvédô felett 
van hely a nagy utastájékoztatónak, járat 
és viszonylatjelzônek. Ma ilyen egy átla
gos, semmiben nem hivalkodó városi kocsi. 
Ezt az ARC tervezôcsapata is így gondol

ta, éppen ezért egy átlagos – mondhatni 
szerényen, hogy megbúvó – formát álmod
tak meg. Teljesen letisztult, egyenes vonalú 
homlokfal jellemzi a buszt, egyszerû, de 
Hella márkájú lámpatestekkel, fényszóró
val. A szélvédô fölé a nagyméretû viszony
latjelzô tábla kerülhet. A hátfal szintén 
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1. Kényelmes lengyel utasülésekkel 
szerelik az ARC buszokat
2. A középsô ajtóval szembeni 
peronrész a 134-es típusnál
3. Pillantás a csuklós belsejébe
4. Modern belsô, teljesen alacsony 
padlószint jellemzi az ARC 
buszokat
5. Járóköz a hátsó tengelynél
6. A vezetôkabin hátfala 
süllyesztett kapaszkodókkal
7. A busz szellôzôi az oldalüvegek 
párátlanítását is ellátják
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letisztult, a jármû két oldalának szélén osz
lopos elrendezésben a hátsó lámpákkal, 
fent a szintén elektronikus járatszámkijel
zés található. A buszok hátsó sarkában 
van a helyzetjelzô lámpa és az irányjelzô 
ismétlôdik meg. Az alacsony padló sajátos
ságai itt is tapasztalhatók, a motor teljesen 
elfoglalja a bal hátsó sarkot, így a hátfal 
aszimmetrikus hatásúvá válik a csak jármû 
feléig történô beüvegezéssel. 

Az utasoknak építve
Egy ideális, zsúfolt városi forgalomra terve
zett jármû – mondják az Auto Rad Cont
rollenál –, ezt tapasztalom én is a forga
lomban. A szóló jármûnél 3, míg a csuklós 
esetében 5 széles, 1200 mm szabad széles
ségû ajtón léphet be az utas vagy fejezheti 
be utazását. Itt elegendô csak egy kis 
lépést tenni, hiszen a belépôszint, mely 
megegyezik a padló magasságával, 340 
mm (a padló magassága 380 mm, a szint
különbséget az utasajtóktól a jármû köze
pe felé 5%os emelkedô hidalja át). Ez még 
tovább süllyeszthetô 90 mmt, vagyis akár 
a járda szintjéig. A kényelmes belépés 
után tágas, világos, nagy belmagasságú 
utastérben érezheti magát az ember. 2480 
mm a jármû állómagassága, így még akár 
110 fôvel (szóló esetében) vagy 176 fôvel 
(csuklósnál) sincs annyira „hering”szindró
mája az utasnak. 
Mint minden alacsonypadlós jármûnél, itt 
is számos kompromisszumot kellett kötni a 
gyártónak, ami néha kicsit az utazás kom
fortjának a rovására megy. A klasszikus 
eset, hogy az elsô tengely környékén kétol
dalt, valamint a hátsó részen az ülések 
dobogóra kerültek, itt is meghatározó. 
Ugyan ez kicsit magasnak tûnik – 350 mm 
–, de ha bepillantunk a busz szerkezetébe, 
láthatjuk, hogy szükséges, mert vagy az 
üzemanyagtanknak, vagy a légtartályok
nak, vagy pedig az akkumulátornak kell a 
hely. Ezek a helyek is maximálisan ki van
nak használva, noha ebbôl az utas a kár
pitozott, berendezett utastérbôl mit sem 
érzékel. Egyes, kettes és másfeles ülésekkel 
berendezett az utastér. Elöl kétoldalt a 
dobogó vonaláig elôszeretettel alkalmaz
ták a másfeles üléseket, melyek igen ked
veltté váltak, amióta fellelhetôk néhány 
autóbuszban. Idôsebbek, csomagokkal 
utazók, kisgyermekesek választják ezeket. 
A hátsó részen egyértelmûen a dupla ülé
seké a fôszerep. Választási lehetôség, 
hogy kisebb vagy nagyobb középsô peron
nal kérje a jármûvet a felhasználó, illetve 
a csuklósnál lehetôség van még egy a csuk
ló mögötti részen is peron kialakítására. 
Az ajtóval szembeni peronon mind a szó
lónál, mind pedig a csuklós esetében a 
kerekes széknek a helye került kialakításra. 
A mechanikusan kihajtható feljárórámpa 

is ehhez az ajtóhoz került. A peronrészen 
biztonsági öv, leszállásjelzô teszi biztonsá
gosabbá a kerekes székkel utazók közleke
dését. 
A buszban – szóló és csuklós egyaránt – 
csak a hátsó részben utazóknak kell 
nagyobb kompromisszumot kötniük, de ez 
is sajátosság. Itt már a folyosó is szûkebb, 
de még mindig meghaladja az 500 mmt 
a kerékdobok között. Tehát végszükség 
esetén még itt is végigtolható egy szabvá
nyos babakocsi. A motor háza is itt helyez
kedik el kitolva, bal oldalra. Elsô ránézésre 
kicsit nagynak tûnik, 1900 x 1050 mmt 
foglal el az utastérbôl, de szemügyre véve 
a Cummins motort, a hozzá kapcsolódó 
szerelvényeket, sebességváltót, ventilátort 
arra a következtetésre juthatunk, hogy 
szükség van ekkora szekrényre. Az utas 
számára ez valamelyest kompromisszum, 
de a szerelôk mindenképen örülnek neki, 
mert minden kényelmesen elérhetô a motor
térben a belsô ajtón keresztül. Röviden jel
lemezve, kényelmes motortérkialakítás jel
lemzi az ARC buszokat. A hátsó traktus 
apróbb kényelmetlenségeit ellensúlyozza 
az elsô rész könnyedsége, nyitottsága. A 
legújabb fejlesztésû ZF futómûnek köszön
hetôen 860 mm a szabad átjárás az elsô 
kerékdobok között, amely kiváló érték egy 
ilyen kialakítású busznál. 

A felszálló utas választhat, helyet foglal 
valamelyik lengyel STER 6MS típusú, 
kényelmes, párnázott, szövethuzattal borí
tott ülésen, vagy inkább állva kíván utazni, 
kipróbálva a jármû és út kapcsolatát, a 
busz stabilitását. Akár ülünk, akár állunk a 
buszban, kedvezô tapasztalatokat szer
zünk az utazás során. Csendes üzemmód, 
még gyorsítások esetén sem kellemetlen a 
motorhang. Az úttartás és a rugózás egya
ránt nagyon jó. Biztonságosan kell elhe
lyezkednünk, mert a busz határozottan, 
dinamikusan gyorsul, és fékezés során 
intenzív lassulásban lesz részünk. 
Bôven van lehetôségünk a fogódzkodásra, 
az ülések támláinál éppúgy, mint az élénk
sárgára színezett oszlopoknál, vagy éppen 
az ajtók elôtti, a keresztrudakról lelógó 
kapaszkodófüleknél. A leszállási szándé
kunk jelzésére is van bôven lehetôség – 7 
a szóló és 12 a csuklós esetében. Ugyan
ennyi vészjelzô is rendelkezésünkre áll, de 
azok piros színûek, szemben a zöld színû 
leszállásjelzôkkel. A veszély jelzésére szol
gáló gombok, melyek teli tenyérrel is nyom
hatók, 1900 mmen, a leszállási szándékot 
jelzô gombok 1200 mm magasan találha
tók, így a gyerekek is kényelmesen elérik. 
És még egy, az egészséges ember számá
ra elhanyagolható és észrevehetetlen 
tényezô, hogy mind a kétfajta jelzést 
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Precíz munka az ablakoszlopoknál…             …és a korlátoknál

Már tervezés alatt ennek a mûszerfalnak a leváltása
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adó nyomógomb a vakok számára értel
mezhetô braille írásjelekkel is el van lát
va. 
Az utastérben egyértelmûen észrevehetô a 
lehetô legnagyobb tökéletességre való 
törekvés. Nagyon szépek a kapaszkodók
nál a végzárások, az alkalmazott ívek. A 

közelmúltban változott meg az ablakoszlo
pok belsô borítása, de szintén átalakult a 
gépkocsivezetô fülkéjének hátfala is. Az 
élénksárga kapaszkodók süllyesztett elhe
lyezést kaptak, még kényelmesebbé téve 
az utazást, esztétikusabbá varázsolva az 
utasteret.

Minden busz egyik lényeges és fontos kér
dése a szellôzés, illetve a hidegben törté
nô fûtés lehetôségének megoldása. A szel
lôzést az elsô csuklósoknál a gyártó a 
tetôkön található fújó és szívó ventilátorok
kal oldotta meg. Ezt mára egy ennél kor
szerûbb, légcsatornás szellôzés váltotta 
fel. A kinti levegô a tetô két oldalán áram
lik be, majd onnan fut végig a szellôzôcsa
tornán és jut be egyenletesen az utastér
be, felül az ablakoknál. Ezek még kiegé
szülnek az elhúzható ablakokkal, melyek 
nagyméretûek – felezik hosszában az 
oldalablakokat –, és kellô mennyiség áll 
rendelkezésre. De ha ez sem elég, van 
még egy tetôszellôzô, mely egyúttal vészki
járatként is funkcionál. Nagyon ötletesen 
a tetôszellôzôt a gyártó átlátszó mûanyag
ból készítette, így még ezen is áramlik be 
fény az utastérbe. A légbeszívó elhelyezke
dése a tetôn megfelel a klímaelôkészítés 
követelményeinek is, hiszen a ma legkor
szerûbb Thermo King egység is errôl a 
részrôl áramoltatja be a hûtött levegôt. 
Tehát aki légkondicionáló berendezéssel 
kéri a jármûvet, minimális átalakítással 
könnyen kivitelezhetô. A melegben a szel
lôzésrôl, télen a fûtésrôl kell gondoskodni. 
Utóbbit az ülések alatt elhelyezett légbefú
vókkal oldotta meg a gyártó. Állítják, „sza
unát” nem tudnak varázsolni a jármûben, 
de azt a kellemes, kabátban történô rövid 
távú utazáshoz kívánatos 10 fok körüli 
hômérsékletet még a legnagyobb mínu
szokban, a gyakori ajtónyitások ellenére is 
biztosítani tudják.

Legmodernebb gépészet, 
CAN buszos elektronikai rendszer
Cummins, ZF, Knorr, Wabco. Gyakorlati
lag ez a négy fô márka, amely szolgáltatja 
az ARC buszok technikai hátterét. Már a 
nevek is önmagában elegendôk lennének, 
de azért néhány gondolat róluk. A buszok 
motorja Cummins márkájú, hathengeres, 
közös nyomócsöves, 8,8 literes, Euro 4es 
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1. Tárcsafékszerkezet minden 
keréken

2. Cummins ISL motor
3. Jól hozzá lehet férni a motorhoz 
az utastérbôl a nagy ajtón keresztül
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motor, a szólóban 206 kW (280 LE), míg a 
csuklósban 235 kW (320 LE) teljesítmé
nyekkel. Ez bôven elegendô a jármûvek 
mozgatásához, legyen az 18 000 kg a szó
ló és 28 000 kg a csuklós esetében. Ehhez 
kapcsolódik a ZF 6 fokozatú automata 
sebességváltója, mely azon túl, hogy egy 
roppant jó választás, igen gazdaságossá, 
takarékossá teszi a buszokat. A futómûvek 
is a német ZFtôl valók, hasonlóan az 54 
fokos kerékelfordulást biztosító kormány
mûhöz. A fékek Knorr és Wabco termékek. 
Egyszóval az ARC buszokban a legmoder
nebb mûszaki hátteret vonultatják fel. Az 
elektronika CAN buszos rendszerû, két 
központi elosztóval. 

A vezetôi munkahely
Ez az a pont, ahol a közeljövôben változ
tatni, modernizálni akarnak, és terveik sze
rint rövidesen fognak is Mátyásföldön. Egy 
csinos, a mai követelményeket is maximáli
san kielégítô informatív, fedélzeti kompu
terrel, LCD kijelzôvel ellátott mûszerpultot 
építenek jármûveikbe. De addig is elmond
ható, hogy a vezetôkabin tágas, még a 
legtávolabbi kitolt üléspozícióban is marad 
hely. A kormányoszlop pedig magasság
ban és szögben is egyaránt állítható.

A JÖVÔ
Így, nagybetûkkel. Már körvonalazódott a 
következô típus, melynek vázát a gyárban 
megcsodálhattam, illetve az egyiket éppen 
akkor vitte a kamion külsô alvállalkozóhoz 

lemezelésre, illetve végszerelésre. Ez egy 
elôvárosi jármû lesz, szintén alacsony pad
lózattal, de csak két ajtóval. Módosult a 
hosszúsága is a 13,4 méteres alaphoz 
képest, a busz 700 mmrel, vagyis egy ülés
sorral lett rövidebb. Alapkoncepciójában 
megegyezik a városi buszéval, azonban 
más váltóáttétellel, sebességkorlátozó 
berendezéssel rendelkezik majd, hogy 
akár 98 km/órás sebességgel is képes 
legyen közlekedni. Ez már egy következô 
típusa az ARCnek, de emellett legalább 
ugyanolyan súllyal bír a meglévô 187.02 
típusú csuklós és a 134.01 típusú szóló 
buszok folyamatos modernizálása, korsze
rûsítése. 
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ARC BUSZOK

1. A buszok váz-
 szerkezetei rozsda-
mentes négyszög-
profilokból készülnek
2. Teherautón egy 
127 típusú busz váz-
szerkezete, mely külsô 
alvállalkozónál nyeri 
el végleges külsejét
3. ARC 127 jellegrajz
4. Születôben egy új 
típus, a 127 elôvárosi 
kivitel
5. A mellsô tengely 
és a mögötte lévô rész 
vázszerkezete

Összegzés
Hiszem, hogy van jövôje az ARC buszok
nak Magyarországon. Látom a lelkes csapa
tot, akik életre keltik a rozsdamentes négy
szögprofilokat, lemezeket. Tetszetôs formát 
varázsolnak, a legmodernebb gépészetet 
használják. Mindezt ötvözik a magyar igé
nyek szerinti kialakítással. De ezt látja a 
hazai buszos szakma is, hiszen egyre job
ban érdeklôdnek iránta, elfogadva azt, 
hogy van élet a földön a nagy márkákon túl 
is. És lehet, hogy még szebb is.

Roszprim László

(Mûszaki adatok 
a következô oldalon)

1

2 3

4 5
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ARC BUSZOK

db légrugó és hidraulikus lengéscsilla
pító • Knorr ELC elektronikus szintsza
bályozás
Kormányzás: ZF Servocom 8098, vál
tozó áttételû, magasságban és szög
ben állítható kormányoszlop, 54 fokos 
kerékelfordulás, 25 000 mm fordulási 
körátmérô
Csuklószerkezet: Hübner HNG 16,5 
egysoros, golyókoszorús, alacsonypad
lós jármûhöz kialakított hidraulikus 
vezérléssel
Vázszerkezet: Négyszög keresztmet
szetû, rozsdamentes profilokból készí
tett • Külsô burkolat: rozsdamentes 
acéllemez és PE formadarabok • Belsô 
burkolat: rétegelt, ragasztott, 155 mm 
vastag padló + Grabiol • JSC mennye
zet és oldalfal
Utasajtók: 2 + 4 + 2 + 2 elrendezésû, 
két oldalra befelé nyíló, távmûködteté
sû, visszanyitó szerkezettel
Utasülések: STER 6MS típusú • Vezetô
ülés: Möve, légrugós, állítható, kifordít
ható kivitel
Fûtés: Eberspächer ventilátoros befú
vó, 6 db ülés alatt elhelyezett befúvó

val • Szellôzés: két irányban állítható, 
vészkijáratként is használható tetôszel
lôzô • kényszerszellôzés kétoldalt 
végigfutó csatornában • 10 db elhúz
ható ablak 
Elektromos berendezés: Akkumulátor: 
2 db 185 Ah • Generátor: DelcoRemy 
140 A/28 V • CAN buszos rendszerû 
elektromos hálózat
Belépési magasság: 340 mm (250 
mm alacsony szintnél)

A harmadik ajtónál mechanikusan 
kihajtható rámpa
Szállítható személyek száma: 176 fô
Méret- (mm) és tömegadatok (kg):
Hosszúság: 18 750 • szélesség: 2550 
• magasság: 2930 • tengelytávolság: 
5450 + 7030 • mellsô túlnyúlás: 2680 
• hátsó túlnyúlás: 3590 
Saját tömeg: 15 400 • megengedett 
össztömeg: 28 000

ARC 187.02 MÛSZAKI, MÉRET- ÉS TÖMEGADATOK

Motor: Cummins ISLe4 280B 6 henge
res közvetlen befecskendezésû Euro 4
es dízelmotor, turbófeltöltôvel, töltôleve
gôvisszahûtéssel • lökettérfogat: 8849 
cm3 • teljesítmény: 235 kW (320 LE) 
1900 ford./percnél • nyomaték: 1250 
Nm 1100–1600 ford./perc között
Sebességváltó: ZF6HP 594C 6 fokoza
tú, hidraulikus, automata sebesség 
váltó
Mellsô futómû: ZF RL 85A, merev, por
tálrendszerû, 8500 kg terhelhetôségû • 
Hajtott futómû: ZF AVN 132/80 merev 
portál rendszerû, 13 000 kg terhelhetô
ségû • Szabadonfutó futómû („B” ten
gely) ZF AVN132, merev, portálrendsze
rû, 11 000 kg terhelhetôségû
Keréktárcsa: 8,25 x 22,5 ET 148 • 
Gumiabroncs 275/70 R22,5
Fékrendszer: Knorr SB 7000 kétkörös 
légfékrendszer légszárítóval, ABSszel, 
8 bar üzemi nyomás, minden keréken 
tárcsafékszerkezet
Felfüggesztés: „A” tengelyen 2 db lég
rugó és hidraulikus lengéscsillapító • 
„B” tengelyen 4 db légrugó és hidrauli
kus lengéscsillapító • „C” tengelyen 4 

ARC 187.02 jellegrajz

Kormányzás: ZF Servocom 8098, vál
tozó áttételû, magasságban és szög
ben állítható kormányoszlop, 54 fokos 
kerékelfordulás, 25 000 mm fordulási 
körátmérô
Vázszerkezet: Négyszög keresztmet
szetû rozsdamentes profilokból • Kül
sô burkolat: rozsdamentes acéllemez 
és PE formadarabok • Belsô burkolat: 
rétegelt ragasztott 15 mm vastag pad
ló + Grabiol JSC mennyezet és oldal
fal
Utasajtó: 2 + 2 + 2 elrendezés, két 
oldalra befelé nyíló, távmûködtetésû, 
kétsávos belsô lengôajtó, visszanyitó 
szerkezettel ellátva
Utasülések: STER 6MS típusú • Vezetô
ülés: Möve légrugós állítható kifordít
ható kivitel
Fûtés: 30 kW Eberspächer 4 db venti
látoros befúvó az utasülések alá szerel
ve 
Szellôzés: két irányban nyitható, vész
kijáratként is használható tetôszellôzô 
• kényszerszellôzés kétoldalt végigfu

tó csatornában • 6 db elhúzható 
ablak az oldalablak 50%ában
Elektromos berendezés: akkumulátor: 
2 db 185 Ah • Generátor DelcoRemy 
140 A/28V • CAN buszos rendszerû 
elektromos hálózat
Szállítható személyek: 106–110 fô
Méret- (mm) és tömegadatok (kg):

Hosszúság: 13 400 • szélesség: 2550 
• magasság: 2930 • tengelytáv: 7130 
• mellsô túlnyúlás: 2680 • hátsó túl
nyúlás: 3590 
Saját tömeg: 11 900 • megengedett 
össztömeg: 18 000

ARC 134.01 MÛSZAKI, MÉRET- ÉS TÖMEGADATOK

Motor: Cummins ISL 6 hengeres, dízel
motor turbófeltöltéssel, töltôlevegô
visszahûtéssel, közvetlen befecskende
zéssel, Euro 4 • Lökettérfogat: 8849 
cm3 • Teljesítmény: 206 kW (280 LE) 
2100 ford./percnél • Nyomaték: 1060 
Nm 1100–1600 ford./percnél
Sebességváltó: ZF 6 HP 504C, hatfoko
zatú, hidraulikus, automata sebesség
váltó
Mellsô futómû: ZF RL 85A merev, por
tálrendszerû, 8500 kg terhelhetôségû 
• Hajtott futómû: ZF AVN 132/80 
merev, portálrendszerû 13 000 kg ter
helhetôségû
Keréktárcsa: 8,25x22,5 ET 152 • 
Gumiabroncs 275/70 R 22,5
Fékrendszer: Kétkörös légfékrendszer 
ABSszel, légszárítóval, 8 bar üzemi 
nyomás, Knorr SB7000, minden keré
ken tárcsafékszerkezet
Felfüggesztés: mellsô: 2 db légrugó, 2 
db hidraulikus lengéscsillapító • hátsó: 4 
db légrugó, 4 db lengéscsillapító + Knorr 
ELC elektronikus szintszabályozás

ARC 134.01 jellegrajz

Jellegzetes alacsonypadlós forma, tetszetôs 
homlokfal jellemzi az ARC buszokat

ARC 187.02 a Hajdú Volánnál Debrecen zsúfoltságán kíván enyhíteni
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