čl en s ku p in y

NOVÉ BEZBARIÉROVÉ MINIBUSY
PRO IDS IREDO
V rámci zajišťování dopravních služeb
pro Královéhradecký kraj jsou po
dohodě s krajským koordinátorem
dopravy OREDO s.r.o. v souladu s
projektem rozšíření IREDO od
13.6.2010 postupně zařazovány do
provozu nové bezbariérové minibusy
"Irisbus Daily Stratos LE 37". Jedná se
o prostorné minibusy s celkovou
kapacitou 36 cestujících (z toho 19
míst je k sezení) - jejich zadní část je
řešena jako nízkopodlažní a díky
mechanické plošině u širokých zadních dveří je umožněn pohodlný nástup i výstup rodičů
s kočárky nebo osob se sníženou pohyblivostí včetně invalidního vozíku. Minibusy pohání
nejnovější ekologické motory Iveco plnící normu EEV o výkonu 125kW. O pohodlí
cestujících je postaráno v těchto
minibusech díky pohodlným
sedadlům, dostatečně
dimenzovanému vytápění i
větrání včetně přichlazování
vzduchu z klimatizace v letních
měsících. Na vozovkách tlumí
nerovnosti vzduchové odpružení
zadní nápravy s elektronickou
stabilizací, podpůrné systémy
ABS/ASR/ESP pomáhají
bezpečné jízdě a v extrémních
zimních podmínkách je možno
počítat i s využitím uzávěrky
diferenciálu. Samozřejmostí je
vedle moderního odbavovacího
zařízení s GPS i vybavení předním informačním panelem, díky kterému je již z dálky vidět
cíl i trasa aktuální linky.
První z celkem čtyř minibusů byl zařazen do provozu
v pátek 22. října v oblasti Úpicka a
Červenokostelecka, přičemž o den dříve byl
představen v Kladrubech nad Labem odborné
veřejnosti z řad členů České asociace organizátorů
veřejné dopravy (ČAOVD). Další minibusy budou
zařazeny do provozu v oblastech Novopacka,
Královédvorska a Hostinného postupně do termínu
celostátních změn jízdních řádů (12.12.2010).

V případě zájmu bližší informace poskytne:
Ředitel společnosti Ing. Milan Kovář, kovar@osnado.cz, tel. 603 328 989
Autorem poslední fotografie z prezentace minibusu ČAOVD v Kladrubech nad Labem je p.
Mirek Řihák, KOVED ZK – za její poskytnutí děkujeme.
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