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 توضیحات تیپ استاندارد تیپ الکچری عنوان شماره

    ایستگاههای شارژ 1

 استانداردهای کشور تنظیم خواهند شدمطابق با  DC شارژرهای DC  yes yes ایستگاه های شارژ بر اساس استانداردهای اروپایی با سیستم شارژ 1.1

    مشخصات فنی پلتفرم 2

 مشخصات باتری 2.1
LiFePO4 

advance with  

IP 67 

  

2.2 
کیلومتر بعد از شارژ کامل و مصرف انرژی  ۰۵۲ظرفیت باتری برای پیمایش 

 ;wh/km ۱.۱تا  ۱.۱
Range of Km 

with 250 

full charge 

Range of Km 

with 250 

full charge 

کیلومتر با شارژ کامل بهمراه بار  ۰۵۲اتوبوس قابلیت پیمایش تا 

 کامل و با سیستم کولر

   ٪۰۲بار شارژ کامل با افت  ۵۲۲۲ساله و  ۱۲گارانتی  Yes Yes درصد ۰۲سال باتری با افت  ۱۲گارانتی  2.3
  استفاده می باشدبار شارژ قابل  ۵۲۲۲باتری تا  Yes Yes بار ۵۲۲۲قابلیت شارژ  2.4
  Yes Yes Lithium Iron Phosphate جنس باتری 2.5

    سیستم محرکه 3

3.1 
 ور و گشتا ۱۸۲موتور مرکزی با ورودی به دیفرانسیل با توان  ۱) موتور

۱۵۲۲) Kw 180 Kw 150   برای رانندگی داخل شهری ۱۸۲تا  ۱۶۲موتور مرکزی با توان 

 N/A   (Alternative 2) موتور مرکزی داخل چرخ 3.2

    مشخصات عمومی موتور 3.3
  خنک کنندگی با مایع Yes Yes سیستم ختک کننده از نوع مایع 3.3.1
   Yes Yes Yes سیستم کنترل اضافه ولتاژ مطابق با استاندارد اروپایی 3.3.2

   esY   خازن های مجهز به سیستم اتالف بار 3.3.3

    سیستم مدیریت مرکزی 4

 Yes Yes Yes سیستم مدیریت رانندگی با پدال هوشمند 4.1

4.2 EOBD system Yes Yes  دارای سیستمEOBD  برای عیب یابی 

 این عملکرد در سیستم شتاب وجود دارد   ٪ ۰۲سیستم هوشمند برای شیب  4.3
  وجود دارد Yes Yes سیستم ضد لغزش 4.4
4.5 Whole vehicle can No Yes  مجهز می باشدکل سیستم  
  Yes Yes Re-generative Braking  system سیستم ذخیره هوشمند 4.6

4.7 BMS system Yes Yes  
 وجود دارد mΩ  Yes Yes 10 مقاومت عایق بندی 4.8
    سیستم توزیع انرژی 5

5.1 BMS Yes Yes  سیستم bms کل عملکرد باتری و محافظت را کنترل می کند 

  -   فیلتر صدا 5.2
 دارای سیستم هوشمند شوک و نشت الکتریکی Yes Yes سیستم هوشمند نشت برق 5.3
  دارد Yes Yes تخلیه الکتریکی تمام سیستم در زمان خاموش بودن 5.4
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 توضیحات تیپ استاندارد تیپ الکچری عنوان شماره

    سیستم الکتریکی 6

6.1 Whole vehicle can Yes Yes Whole CAN system  

  cut offکمپرسور الکتریکی با سیستم  Yes Yes کمپرسور الکتریکی 6.2

   پمپ هیدرولیک 6.3

پمپ فرمان هیدرولیک با ظرفیت مورد نیاز جهت هدایت 

 بدون زحمت اتوبوس با بار کامل

  کولر در سقف نصب شده Kw 36 Kw 32 ظریت سیستم کولر 6.4

با عایق بندی فوق  ابعاد اتوبوس سیستم گرمایش متناسب با 6.5
 حرارتی

 عایق بندی استاندارد

طراحی سیستم گرمایش بنحوی که تمام اتوبوس گرم 

 شود

 yes سیستم هوشمند دوربین دنده عقب 6.6

دوربین هایی برای مشاهده عقب در هنگام دنده عقب 

 روی صفحه ارائه می شود
6.7 AFL AND AVL yes Yes وجود دارد 

7 Low floor system Low floor Low floor 

بله پلت فرم تاشو برای ورود و خروج از صندلی چرخدار 

 ارائه شده است
    سیستم فرمان 8

 ۵.۵هیدرولیک با امکان تا  Yes Yes هیدرولیک 8.1

 متر ۱۲شعاع چرخش  Yes Yes متر ۱۰شعاع چرخش تا  8.2
 مشاهده روزانه وجود دارد امکان   امکان مشاهده تانک روغن از بیرون 8.3
  برای تیپ الکچری yes no سیستم فرمان پنوماتیک 8.4
    سیستم ترمز 9

 قابل تامین  ABS, ASR ABS ABS,ASR ABS with ASR  ترمز پنوماتیک با سیستم 9.1
 برای حالت توقف ترمز دستی دارد Yes Yes ترمز دستی در زمان توقف 9.2
 ترمزهای دیسکی جلو و درام عقب ارائه خواهد شد yes no چرخهاترمز دیسکی برای  9.3
    بدنه 10

 نقطه ای ۱تعلیق پنوماتیک با کمربند ایمنی  yes no صندلی راننده: پنوماتیک سه حالته 10.1

 yes صندلی مسافر: از جنس پلی آمید 10.2

Plastic 

molded 

chairs 

 رددمی گ رنگ صندلی ها با توجه به رنگ اتوبوس تعیین
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 توضیحات تیپ استاندارد تیپ الکچری عنوان شماره

    بدنه اتوبوس 11

 Single بسته و یک باز ۰پنجره های کناری  11.1

Bonded Glass 

Single 

Bonded 

Glass 

 متناسب با درخواست مشتری انجام می گیرد

 %۵۲ ه:رنگ شیش 11.2
Clear glass 

80% 

visibility 

Yes 

شیشه رنگی مطابق با نیاز مشتری ارائه می شود. درصد 

 رنگ بستگی به استانداردهای کشور دارد

 Yes Yes شیشه جلو: یک تکه 11.3

تک تکه چسبانده شده با درزگیر برای دید وسیع تر و 

 واضح تر

   وجود دارد Yes Yes آفتابگیر راننده 11.4

  سقفی yes no گانه داخلی فن دو 11.5

 12m length متر ۰.۵متر و عرض  ۱۰طول کابین  11.6

and 2.59 m 

width 

12m length 

and 2.59 m 

width 

  اتوبوس با ابعاد گفته شده جادار

 Standard دودر در جلو و یکی در وسط 11.7

doors 

Electro 

pneumatic 

doors 

 درهای پنوماتیک چرخشی

  چرخشی پنوماتیک GI door GI door آلومینیومجنس  11.8
 دستگیره های مسافر از جنس استیل   دستگیره های استیل 11.9

 Tubeless الستیک تیوب لس 11.10

tyre 

Tubeless 

tyre 
  تیوب لس

 yes no قفل در 11.11

ایمنی )حرکت اتوبوس پس از بسته شدن درب، آزاد 

شدن مسافر بین کردن درب اتوماتیک در صورت سوار 

 خودرو(
  یکی در جلو و یکی در عقب two one نمایشگر مسیر 11.12
 سیستم اعالن و اطفای خودکار yes o سیستم اعالن حریق 11.13

  اتوبوس دارای رمپ پیلچر yes no صندلی چرخدار 11.14
 High طراحی داخلی 11.15

standard 
standard پانل داخلی  ACP /ABS 

 کابین محافظت شده برای ورود و خروج آسان yes no کابین راننده 11.16
 ledتمام چراغ های روز و شب  LED Standard Yes چراغ 11.17

   سپر سه تکه 11.18

دارای محافظ باد تک تکه برای ایجاد دید واضح و زیبایی 

 بهتر

 yes no آالرم دیجیتال برای راننده 11.19

، هشدار دیجیتال از طریق Mal  در صورت عملکرد

 انجام می شود رانندهکنسول 
11.20     

    عملکرد 12

 سیستم تشخیص شیب Yes Yes تشخیص شیب 12.1
 80Km/h  توسط نرم افزار قفل می شود km/h 80 Km/h 80Km/h 80  حداکثر سرعت 12.2
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 توضیحات تیپ استاندارد تیپ الکچری عنوان شماره

    تجهیزات جانبی 13

   کیلویی در عقب ۵کیلویی در جلویی و یک  ۰یک کپسول  6KG Yes Yes کپسول آتش نشانی 13.1
  تنی هیدرولیک ۱۵جک  Yes Yes تنی استاندارد ۱۵جک  13.2
 ا ابزار مناسب برای سرویس اولیهبجعبه ابزار  Yes Yes جعبه ابزار 13.3

 ارایه می شود Yes Yes ست کمک های اولیه 13.4

 ارایه می گردد   لباس کار 13.5

 Yes Yes چراغ خطر 13.6

در مواقع اضطراری المپ با آالرم می درخشد و درب 

 اتوماتیک برای فرار مسافران باز می شود
  ارایه می گردد Yes Yes دفترچه فارسی 13.7

 


