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Midibus Mercedes-Benz EURO 6 BUSINES 
 

Sprinter 519 CDI, 4325 mm, 16+1+1 v provedení BUSINES  
nebo (19+1+1), 5.300-5.500 kg 
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Fotografie jsou pouze ilustrační, mohou být zobrazeny příplatkové obce, které nejsou součásti dané nabídky 

 
 

  Sprinter 519 CDI/4325/XL 3,0 l, 6-vál. CDI 140 kW / 190 k / 440 Nm-1   

  Celková hmotnost 5300 kg   

  Rozměry vnitřního prostoru v mm 4700x1780x1940(2140)   

  Sériové provedení vozidla zahrnuje     
ABS+ASR+ESP, airbag řidiče, předmontáž pro rádio (ER0), el. ovládaná okna řidiče a spolujezdce, centrální zamykání na DO, servořízení, 
kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy,digitální tachograf, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, 
dvoukřídlé dveře vzadu a lapače nečistot vzadu (P48). Na zadní nápravě je dvojmontáž.  

Všechny motory CDI splňují emisní normu EURO 6 !   BARVA BÍLÁ !     

  Povinná výbava podvozku pro autobus     

 
 

  AR převod v zadní nápravě   S 

A50 zesílená přední náprava PVS: CF3,CF4,CF6+RG3,RH9 S 

BB3 ABS+ASR+ESP musí autobus S 

C45 stabilizátor přední nápravy  musí autobus S 

C43 zesílený stabilizátor zadní nápravy  musí autobus S 

CF3 podvozek B (C43 + C45)   S 

CF6 pružiny a tlumiče na přední nápravě zesílené   S 

D03 vysoká střecha   S 

D93 bez dělící stěny    S 

ER0 příprava pro rádio   S 

ES0 pomocné spouštěcí zařízení slouží pro případné pomocné startování motoru S 

EE8 zesílený akumulátor 12V/100Ah   S 

E30 hlavní bateriový vypínač musí autobus S 

E43 zásuvka pro přívěs Nutné v případě objednání tažného zařízení S 

ED8 příprava pro dodatečnou domontáž modulu NVS: ED5 S 

EK1 pojistková skříňka pro nástavbu pod sedadlem musí autobus S 

F61 vnitřní zpětné zrcádko musí autobus S 

F68 elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcádka musí autobus S 

FZ1 centrální zamykání serie S 

GD9 převodovka manuální 6-ti stupňová serie S 

H12 nezávislé teplovodní topení 5 kW PVS:ED4/EE8+KL1+M46/M49/MC9 S 

H88 příprava pro napojení topení do prostoru pro cestující   S 

HH2 elektrické přídavné topení   S 

J10 tachometr serie S 

JD1 digitální tachograf musí autobus S 

KB0 nádrž 100l   S 
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N63 vývod z motoru pro dodatečnou montáž klimatizace nutné pro klimatizaci cestujících S 

P47 zástěrky přední   S 

P48 zástěrky zadní   S 

P93 bez upínacích ok v nákladovém prostoru   S 

RG3 pneumatiky 205/75 R16 C PVS: A50 S 

RM7 pneumatiky letní   S 

S91 bez sedadla spolujezdce   S 

S99 bez skříně pod sedadlem spolujezdce   S 

SW1 bez bezpečnostního pásu spolujezdce   S 

T93 bez posuvných dveří vpravo   S 

M49 alternátor 14V/180A VS: HH9,H12,HH7 S 

LB5 třetí brzdové světlo   S 

SA5 airbag řidiče serie S 

MD5 omezovač rychlosti na 100 km/hod. musí autobus S 

V93 bez dřevěné podlahy   S 

Y26 klín   S 

Y43 zvedák   S 

W61 zadní dveře s okny   S 

CL1 výškově stavitelný volant   S 

FK3 mřížka chladiče chromovaná   S 

HH9 klimatizace pro řidiče TEMPMATIK   S 

J65 ukazatel vnější teploty při HH9 série S 

L13 mlhové světlomety s přísvitem do zatáček   S 

MS1 tempomat   S 

S22 loketní opěrka pro sedadlo řidiče   S 

 
Autobusová dostavba 

 

 
Karosérie 

 SV1 Střešní ventilace s nouzovým východem - velká   S  

RS Roletka na střešní okno / 1 ks  S  

PD0 Snížení podběhů zadních kol  S  

PLK0 Snížené plastové lemy karosérie   S  

KF Prohloubený úložný prostor pod poslední řadou sedadel  S  

TZ0 Tažné zařízení ISO 50  S  

   

 
Karosérie-Dveře 

 EB1 Přední nástupní elektricky ovládané dveře rovné - se sníženým vstupem a nouzovým otvíráním BCE   S  

LPB3 Čalounění zadních dveří vnitřní strany do barvy interiéru  S  

   

 
Karosérie-Zasklení 

 
VS5 

Prosklení vozidla dvojitými  lepenými  okny-determálními  PANORÁMA   / vnitřní zvětšené průzory 
karosérie / 

 S  

VS1 Čelní okno zvětšené PANORÁMA s roletkou proti slunci  S  

VS9 Prosklení zadních originálních dveří MB  S  

   

 
Vnitřní výbava a čalounění 

 OBK5 Vnitřní obložení stropu KHMC (pevný obklad) čalouněný do látky (odstín dle výběru)  S  

OBK7 Vnitřní obložení boků KHMC (pevný obklad) čalouněný do látky (odstín dle výběru)  S  

ČS1 Čalounění sloupků do koberce ( odstín dle výběru ) - provedení KHMC  S  

  Oramování vnitřních originálních výřezů karosérie - rámečky 6 ks  S  

VV Podlaha z VV překlížky tl.9 mm  S  

PG0 Podlahová krytina s protiskluzovou úpravou - STANDARD  S  

PG3 Koberec zátěžový v uličce a v pracovním prostoru řidiče a spolujezdce (odstín dle výběru)  S  

SR1 Přečalounění sedadla řidiče do stejné látky jako sedadla cestujících  S  

MDE1 Madlo před předními jednosedadly ELOX  S  

MDE2 Madlo před předními dvousedadly ELOX  S  

MDG1 Gumové madlo na zárubni předních elektrických dveří  S  
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BZP Soubor bezpečnostní výbavy ( lékárníčka,kladívka, hasicí přístroje,výstražné nálepky …. )  S  

PL53 
Odkládací police nad dvousedadly s integrovanými kanály klimatizace s ofuky nad sedadla cestujících 
včetně dvoustupňového LED osvětlení do uličky, nad sedadly cestující integrované sety ( repro, ofuk, led 
osvětlení )  S  

PL54 
Odkládací police nad jednosedadly s integrovanými kanály klimatizace s ofuky nad sedadla cestujících 
včetně dvoustupňového LED osvětlení do uličky, nad sedadly cestující integrované sety ( repro, ofuk, led 
osvětlení )  S  

SŘ Uzavírací čalouněná skříňka u řidiče  S  

   
 

Elektro-výbava a topení, (popř. klimatizace) 
 OS1 Vnitřní osvětlení  LED s dvojí intenzitou  S  

OS4 Osvětlení nástupního schodu - provedení LED lišty  S  

AUD3 Multifunkční autorádio KENWOOD 2 DIN s LCD obrazovkou a DVD , Bluethoot, Handsfree  S  

LCD2 2 x Výklopný LCD monitor 17"   S  

OZV1 Ozvučovací sada pro průvodce ( zesilovač , repro do prostoru cestujících, 1x mikrofón )  S  

TPV2 
Rozvod topení do prostoru cestujících rozvedený v sálavých KONVEKTORECH - ovládání pomocí 
elektoventilu     S  

KL2 Klimatizace cestujících napojená do rozvodných kanálů o výkonu 10,5 kW  S  

   

 
Sedadla  

 

DS1 

Počet míst k sezení 19 typ.SEGE 4030 VIP (sedadla na dálkové jizdy, polohovatelná opěradla a sklopné 
loketní opěrky do uličky,dvousedadla výsuvná do boku, bezpečnostní pásy 2 a 3 bodové) 
 
BUSINES úprava 16+1+1 ( 2 ks klubových stolečků, sedadla cestujících naproti sobě ) + 3 sedadla 
cestujících navíc pro obsaditelnost 19+1+1  S  

ČSOF Prošití sedadel látka-mikrofáze "TOP FLAIR"  S  

MZT Madlo z tylu sedadel  S  

SZT Stoleček sklopný z tylu sedadel  S  

TSS Síťka z tylu sedadel  S  

ZPS Zábrana pod zadními sedadly  S  

SPR1 Přední sedadlo pro průvodce ( sklopný sedák, loketní opěrky,tříbodový pás)  S  

EUK Kotvení sedadel do EUROKOLEJNIC ( umožňující plynulý posuv sedadel a variabilní uspřádání )  S  

PO1 Zvýšená osvětlená podesta pod sedadly cestujících po celé délce v = 150 mm  S  

 

Ostatní výbava vozidla  

 

ZC Záclonky na boční okna v kolejničkách S 

POK4 Ozdobné  kryty kol  S 

ČPB Čalouněné dveře řidiče do kůže, volant do kůže, díly přístrojové desky čalouněné + dekor CARBON S 
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Zpracoval : Kamil Hrbáč 


