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A NABI Rt bemutatja három utasajtóval készített
alacsony padlószintű 12 méter hosszú Excel autóbuszát
A NABI ezen a héten mutatja be Budapesten
leányvállalata, az Optare, Angliában már bizonyított
Excel típusának három utasajtóval készített változatát,
amit a magyar piac igényeinek való megfelelés
érdekében fejlesztett ki. Ez az alacsony padlószintű,
kizárólag rozsdamentes elemekből épített, EURO 3
minősítésű Mercedes motorral, Allison automata
sebességváltóval, MAN mellső-, Meritor hátsó
futóművel szerelt autóbusz egyszerre teljesíti a
kedvező fajlagos üzemeltetési költségekre, a nagy
megbízhatóságú környezetbarát működésre, valamint
az utasbarát megközelíthetőségre vonatkozó
legmagasabb elvárásokat.
A NABI Csoport a magyarországi autóbuszgyártás kiemelkedő szereplője, az USA-ban, Angliában,
illetve Magyarországon Budapesten és legújabban Kaposvárott rendelkezik telephelyekkel.
Gyártmányai széles palettáján a 7 méter hosszú kisbusztól a 18 méter hosszú csuklósig, az alacsony
padlószintűtől az emeletesig, dízel illetve földgázüzemű autóbuszok találhatók. A NABI az Egyesült
Államok városi autóbusz piacának második legnagyobb résztvevője, míg leányvállalata, az Optare, az
Egyesült Királyság harmadik legnagyobb autóbuszgyártója.
Míg a NABI hazai és európai piacra szánt Excel típusú kettő utasajtóval rendelkező autóbuszával már
korábban megismerkedhetett a hazai közönség és az üzemeltetők, a most bemutatásra kerülő három
utasajtóval rendelkező Excel egy teljesen új verzió. A 85 személy – ebből 31, illetve 34 ülőutas –
szállítására alkalmas EXCEL típusokat a NABI városi és elővárosi működésre egyaránt ajánlja.
Beépített rámpájukkal mind mozgásukban korlátozott embertársaink, mind pedig a gyermekkocsival
utazók akadálymentes közlekedését nagymértékben megkönnyítik. A NABI mérnökei az EXCEL
autóbusz kialakításakor az utasok és a hazai közlekedési vállalatok igényeit tartották szem előtt, így az
EXCEL autóbusz az angliai sikerek után mostantól Magyarországon is méltán számíthat kedvező
fogadtatásra.
A NABI legújabb autóbusza a Fővárosi Közlekedésbiztonsági Társulás által 2002. május 11-én, a
Hungaroringen meghirdetett IX. Országos Tömegközlekedési Járművezetők Versenyén és a 2002. évi
Budapesti Közlekedésbiztonsági Napon mutatkozik be.
Az EXCEL autóbuszokkal a hétköznapok során először a kaposvári utazóközönség ismerkedhet meg,
mivel a Kaposvári Tömegközlekedési (KT Rt) vállalat 4 darab ilyen autóbuszt állít forgalomba 2002.
augusztusában.
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