
KATAFORÉZA · 15 m · EURO 3

.........................................................................................................................................................

TECHNICKÉ ÚDAJE

C Ares 15M ČR, SR, FVP: A151001, ŘÍJEN 2003

Ares· 63+1 nebo 67+1 míst k sezení

· 43 nebo 35 míst k stání 

· zavazadlový prostor 7,4 + 4,6 m3

· 230 kW (313 Hp) - EURO 3

· 266 kW (362 Hp) - EURO 3

15M

 Výšky:  podlaha      850 mm
   vnitřní světlá výška v uličce    2 250 mm
   mezi podlahou uličky a zavazadlovými koši   1 833 mm
   1. schod u předních dveří     330 mm
   1. schod u středních dveří    330 mm
   světlá výška bočních oken    950 mm

 Šířky:  přední dveře     800 mm
   střední dveře    1 200 mm
     vnější stopový poloměr zatáčení     10 702 mm
    vnější obrysový poloměr  zatáčení      (12 500 mm se zpětnými zrcátky) 12 409 mm

 Hmotnosti: pohotovostní hmotnost               14 900 kg
   na první nápravu  3 250 kg
   na druhou (hnanou) nápravu  7 450 kg
   na třetí nápravu 4 200 kg
   celková povolená hmotnost 24 600 kg
   na první nápravu 7 100 kg
   na druhou (hnanou) nápravu  11 500 kg

   na třetí nápravu 6 500 kg



OBSADITELNOST VOZU
• 63 míst k sezení + místo pro řidiče (s místem pro kočárek) a 43 míst pro  
 stojící cestující
• sedadla typu „ESCAPAD“- nesklopná, s madlem na zadní straně opěradla  
 a s boční loketní opěrkou na straně do uličky

 NA PŘÁNÍ
•  67 míst k sezení + místo pro řidiče (instalace vyjímatelné podlahy  
  tzv. „PODIA“ a 2 dvojsedadel, bez místa pro kočárek) a 35 míst pro  
  stojící cestující 
•  sedadla typu „ESCAPAD TI“ - sklopná
•  dvoubodové bezpečnostní pásy na nechráněných místech
•  sedadlo spolujezdce (se sklopnou nebo nesklopnou opěrou)
• madla na straně do uličky namísto madel na zadní straně opěradla 
• bez madla na zadní straně opěradla
•  plastový zadní kryt opěry sedadla (antivandalistické provedení)
•  síťka na časopisy na zadní straně opěradla (nelze s provedením  
  „antivandal“)
•  jiná potahová látka na sedadla (možnost výběru dle vzorníku)

PŘÍSTUP DO VOZU, K JEHO SOUČÁSTEM A K ZAVAZADLOVÝM SCHRÁNÁM
•  pravé přední dveře jsou jednokřídlé, střední dveře jsou dvoukřídlé; dveře  
 se otevírají směrem ven a jsou elektropneumaticky ovládané z místa  
 řidiče 
•  dveře bočních zavazadlových schrán z ocelového plechu jsou zavěšené  
 na nerezových pantech; otevírání zjednodušují plynové vzpěry
•  přední dveře na levé straně zavěšené na pantech zajišťují přístup k elek- 
 trické skříni
•  dveře na zadní části vozu umožňují přístup k hnacímu agregátu; dveře  
 jsou na pantech a jejich snadné zdvižení podporují plynové vzpěry;  
 zabezpečení otevřených dveří zajišťuje přídržná podpěra
•  přední a střední dveře mají uvnitř vozu tři schody
•  vyjímatelné podlážky v podlaze umožňují přístup k hlavním mechanic- 
 kým agregátům
• přístup k náhradnímu kolu je zajištěn odmontováním střední části  
 předního nárazníku; vyjmutí náhradního kola je zabezpečeno navijákem  
 ovládaným z vnitřní části vozu, tím je zároveň dostatečně ochráněno 
 i proti krádeži

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A OLAKOVÁNÍ KONSTRUKCE
• konstrukce podvozku a karoserie:
 - svařovaný rám podvozku s podélníky ve tvaru „U“ a trubkovými příč- 
  kami
 -  podběhy kol, nástavby, schůdky a oplechování schrán jsou z ocelo- 
  vého legovaného plechu
 -  objem zavazadlových prostor je 7,1 m3 + pro řidiče odděleně 0,3 m3 
 -  boční stěny jsou ze svařovaných úhlopříčně uložených profi lů
 -  čelní stěna je z plechového bodově svařovaného výlisku, montáž střechy  
  s bočními stěnami je provedena pomocí šroubů
 - zadní stěna je kompozitní; dvojitá lepená vrstva se zadním oknem, na  
  bočních stěnách a na střeše je montáž provedena pomocí šroubů
 -  střecha je z ocelového lisovaného profi lu, oplechování střechy z oceli  
  je provedeno technologií bodování a lepení
 -  tažné zařízení je umístěno vpředu
 -  ochrana podvozku a karoserie proti korozi je speciálně vyvinutá na  
  základě zón zranitelnosti, spočívá ve výběru materiálu a v použití  
  vyzkoušené ochranné technologie
 -  hlavní prvky konstrukce podvozku a karoserie jsou tvořeny z profi lů 
  a plechů s povrchovou vrstvou ze slitiny železa a zinku; na všech  
  částech podvozku a karoserie jsou technologické otvory, které umožňují  
  i provedení jejich vnitřní antikorozní povrchové ochrany; smontovaný  
  skelet autobusu prochází kataforézou
•  olakování:
 - po provedení antikorozní základní ochrany pomocí kataforézy je  
  karoserie olakována základní barvou a následně bílým vrchním lakem  
  na bázi polyuretanové pryskyřice; vnitřek zavazadlových schrán je  
  olakován stejnou barvou jako karosérie

......................................................................................................................

 NA PŘÁNÍ
 • olakování karoserie (nutno předem konzultovat)/*   

VNĚJŠÍ VÝBAVA
•  střední část předního nárazníku lze otevřít a odmontovat, což zajistí  
 přístup k náhradnímu kolu 
•  zadní nárazník je tvořen třemi částmi
•  plechové panely pod okny jsou na vůz umístěny pomocí technologie  
 napínání plechů
•  pravé a levé vnější zpětné zrcátko je možné odmlžovat a elektricky  
 seřizovat z místa pracoviště řidiče

VNITŘNÍ VÝBAVA - INFORMAČNÍ A ODBAVOVACÍ SYSTÉM
• podlahová krytina umístěná na podlaze a schůdcích je z protiskluzo- 
 vého PVC
• podlaha zavazadlových prostor je z překližky WISAFORM v mahagono- 
 vém odstínu
•  vnitřní část bočních stěn je obložena umakartem v šedé barvě a boční  
 meziokenní profi ly jsou z olakovaného ocelového plechu
•  dveře a kryty mechanismu dveří jsou z olakovaného ocelového plechu v  
 kombinaci s plastem
•  vnitřní část střechy je tvořena osvětleným středovým panelem z olako- 
 vaného ocelového plechu
•  zavazadlové koše pro příruční zavadla cestujících mají celkový objem  
 4,6 m3 a jsou z olakovaného plechu
•  mezistěna za vstupními dveřmi je z dvouvrstvého laminátu o síle 6 mm  
 v šedé barvě
•  vnitřní část čelní stěny pod přístrojovou deskou je z olakovaného ocelo- 
 vého plechu 
•  palubní a přístrojová deska je z plastu se zrnitým desénem
•  odmlžování okna řidiče je zabezpečeno ofukem z olakovaného ocelo- 
 vého plechu
•  bezpečnostní výbava vozu:
 - vnitřní kontrolní zpětné zrcátko
 - bezpečnostní kladívka na rozbití skel
 - práškový hasicí přístroj 2 x 6 kg
 - lékárnička
• bezpečnost při nastupování do vozu zajišťují madla u předních a střed- 
 ních dveří 
•  vodorovné přídržné tyče na levé a pravé straně
•  4 tlačítka STOP (bez ukazatele „zastavíme“)
•  další výbava vozu:
 - příbalová výbava předpisová

 NA PŘÁNÍ
 • pokrytí podlahy v zavazadlových schránách PVC krytinou
•  centrální pás nad uličkou čalouněný látkou sedadel cestujících
•  spodní část zavazadlových košů, mezistěny a boky pod okny čalou- 
  něné hrubým šedým plyšem
•  světelný středový panel potažený látkou shodnou se sedadly cestu- 
  jících
•  bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži
•  záclonky
•  přední, boční a zadní vnější elektronický informační panel BUSE  
  DOT LED
•  digitální hodiny pro cestující

                         
RADIO / VIDEO
• kompletní zařízení rádio I K7 FM BLAUPUNKT 2 x 20 W RDS (neumož- 
 ňuje ovládání videa)
• mikrofon pro řidiče na pružném držáku 

 NA PŘÁNÍ
•  mikrofon pro průvodce
•  rádio Classic line s CD přehrávačem
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ELEKTRICKÁ VÝBAVA
• 2 bezúdržbové baterie 12 V - 170 Ah jsou umístěny na vozíku
•  alternátor 140 A, startér 6,5 kW
•  halogenové světlomety tlumené / dálkové
•  boční obrysová světla horní, přední a zadní
•  boční parkovací světla
•  směrová a výstražná světla
•  brzdová světla, druhá brzdová světla a druhé směrovky v horní části  
 zadní stěny
•  přední a zadní mlhová světla, odrazová skla
•  výstražná bezpečnostní signalizace
•  dvojrychlostní elektrické stěrače s možností přerušovaného stírání
•  elektrický ostřikovač s nádržkou o obsahu 7 litrů
•  osvětlení motorového prostoru
•  osvětlení prostoru pro cestující žárovkami
•  osvětlení schůdků
•  osvětlení pracoviště řidiče
•  osvětlení zavazadlových prostor
•  odrušení všech elektrických přístrojů
•  elektrická skříň s pojistkami je přístupná z levé přední strany vozu
•  zásuvka na nabíjení a pomoc při startování (externí zdroj)

 NA PŘÁNÍ
•  zářivkový typ osvětlení prostoru pro cestující
•  kapacita baterií 230 Ah (nutné s klimatizací)
•  kabeláž pro zařízení na výdej jízdenek USV 24 (držák s vyjímací  
  zásuvkou na peníze)
•  ochrana elektroinstalace pomocí tepelných jističů
•  zvuková signalizace při zařazení zpátečky

ZASKLENÍ, VENTILACE A TOPENÍ
• okna :
 - jednodílné čelní sklo, vrstvené, tónované, lepené
 - boční okno řidiče posuvné, tónované
 - boční okna tónovaná, lepená, 6 oken má horní část otevíratelnou  
  (výklopné ventilace)
 - jednodílné zadní sklo, tónované, lepené
 - skla dveří tónovaná, lepená
•  izolace, topení, klimatizace:
 - boční stěny, střecha, vodní potrubí a přední panel jsou tepelně izolo- 
  vány
 -  větrání a ventilace ve voze jsou zajištěny dvěma neprůhlednými střeš- 
  ními poklopy v zadní části vozu, které umožňují i bezpečnou a rychlou  
  evakuaci cestujících
 - v pravé a levé zadní části je střechou odváděn vzduch z interiéru vozu
• vytápění prostoru cestujících je zabezpečeno :
 - šesti topeními o celkovém výkonu 6 x 7 850 W umístěnými v podlaze  
  vozu využívajícími motorem ohřívanou vodu, jejíž cirkulace je zajištěna  
  oběhovým čerpadlem
 - čelní vytápěcí skříní o výkonu 11 600 W využívající motorem ohřívanou  
  vodu zajišťující vytápění a ventilaci prostoru pedálů, odmlžování před- 
  ního skla, bočního okna řidiče, pravých předních dveří a ofuk prvního  
  schodu předních dveří
  - nezávislým programovatelným topením EBERSPAECHER HYDRONIC  
   o výkonu 30 kW, včetně spínacích hodin nezávislého topení
  - přídavným topením řidiče
 

 NA PŘÁNÍ
 •  dvojité lepené zasklení bočních oken (včetně dveří) bez ventilací 
•  jednoduché lepené zasklení bočních oken s 13-ti výklopnými ventila- 
  cemi (kromě jedné pokud je instalován boční informační panel)
•  tři střešní ventilace (nelze s klimatizací)
•  jednotka nuceného větrání (Air pulsé) s výdechy
•  klimatizace THERMO-KING LRT 2 (bez topení) s individuálními  
  výdechy a osvětlením (s přídavným alternátorem 80 A a bateriemi  
  230 Ah)
• odmrazování prvního křídla předních dveří
•  předehřev nafty motoru na předfi ltru

......................................................................................................................

PRACOVIŠTĚ ŘIDIČE
•  sedadlo řidiče s opěrkou hlavy, které lze seřídit pomocí pneumatického  
 pérování, je vybaveno 3-bodovým samonavíjecím bezpečnostním  
 pásem s potahem shodným s potahy sedadel cestujících 
•  sloupek řízení s nastavitelnou výškou i sklonem pomocí nožního  
 pneumatického ovládání s možností úplného a rychlého uvolnění  
 volantu směrem k přednímu sklu 
•  střední náboj volantu je sklopný a slouží jako podložka na psaní
•  spínací a startovací klíč vozu je umístěn u volantu
•  snímač vnější teploty je na přístrojové desce
•  boční a přední sluneční clona je ovládaná ručně 
•  pracoviště řidiče je vybaveno uzamykatelným zavazadlovým košem  
 pro řidiče (změna velikosti pokud je realizována opce klimatizace) a také  
 věšákem pro oděv řidiče
•  vnitřní zpětné zrcátko 
•  vnitřní kulaté zrcátko umístěné ve střední časti vozu
•  výbava přístrojové desky:
 - 1 otáčkoměr
 - 1 denní tachograf KIENZLE s možností využití dvěma řidiči (modul  
  ISO s papírovým kotoučem odstupňovaným z 0 na 125 km/h)
 - ovladač startování a zastavení motoru
• informační kontrolky:
 - ukazatel hladiny paliva
 - tlakoměr tlaku oleje
 - ukazatel teploty vody motoru
 - kontrolka ucpání fi ltru
 - kontrolka elektromagnetického retardéru
 - indikace tlaku vzduchu

 NA PŘÁNÍ
 •  mezistěna za řidičem (probarvené sklo v horní části a laminátový  
 panel ve spodní části)
 •  potah sedadla řidiče černý (hladká antracitová tkanina)
 •  sedadlo řidiče KOMFORT 
 •  vnitřní zpětné zrcátko větších rozměrů 
 • Fresnelova čočka na zadním okně
 • elektrický ventilátor pro řidiče
 • odkládací prostor vlevo od sedadla řidiče (taška na dokumenty)

MOTOR
• MOTOR Renault dCi 11 EURO 3
•  vstřikování H-P COMMON RAIL
•  maximální výkon: 230 kW (313 Hp) při 2 100 ot/min
•  max. kroutící moment: 1 250 Nm (127 mKg) při 1 200 ot/min
•  diesel 6 válců v řadě, skloněný dozadu
•  24 ventilů
•  vrtání 123 mm - zdvih 156 mm
•  zdvihový objem 11, 12 litrů
•  přeplňovaný turbodmychadlem
•  s mezichlazením nasávaného vzduchu 
•  hydrostatický okruh ovládající ventilátor chlazení
•  náplň oleje včetně fi ltrace: 40 litrů
•  olejový fi ltr s měnitelnými vložkami
•  tepelný výměník oleje
•  okruh chlazení s hliníkovým tělesem chladiče
•  suchý vzduchový fi ltr
•  předehřev paliva
•  omezovač rychlosti na 100 km/h
•  zvuková výstražná signalizace (při závadě na olejovém nebo chladícím okruhu) 
•  protihlukové clony snižující hladinu hluku vozu na 80 dB(A)
•  ovládání zrychleného volnoběhu (3 možná nastavení, z nichž jedno je  
 standardní)  

 NA PŘÁNÍ
 • regulátor rychlosti (tempomat) «cruise control» 
 • MOTOR Renault dCi 11 EURO 3
  • vstřikování H-P COMMON RAIL
  • maximální výkon: 266 kW (362 Hp) při 2 000 ot/min
  • maximální kroutící moment: 1 620 Nm (165 mKg) při 1 200 ot/min
 •  žhavící svíčka pro startování za velmi nízkých teplot
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PŘEVODOVKA
•  ZF 8S.180 (s motorem 230 i 266 kW)
•  8 synchronizovaných převodových stupňů vpřed a 1 stupeň vzad
•  bezpečnostní systém při spuštění motoru
•  spojka VALEO 430 DTE jednokotoučová, hydraulické ovládání a pneu- 
 matický posilovač 
 - automatické vymezování vůle

převodové poměry

DRUHÁ (HNANÁ) NÁPRAVA
• Meritor U 177 E s jednoduchou centrální redukcí
• celkový převod: 12 x 41; max. rychlost: 122 km/h

 NA PŘÁNÍ
 • celkový převod: 14 x 45; max. rychlost: 128 km/h
 • celkový převod: 15 x 42; max. rychlost: 141 km/h (pouze pro motor 266 kW)

PRVNÍ A TŘETÍ NÁPRAVA - ŘÍZENÍ
•  hydraulické řízení ZF 8098 (kulisový mechanismus s vestavěným hyd- 
 raulickým posilovačem)
•  nezávislá náprava RI 75R 
•  ochrana proti tření na sloupku řízení

PÉROVÁNÍ
• pneumatické
• první náprava:
 - 1 sestava vlnovec / tlumič, 1 stabilizátor, 2 regulační ventily nezávisle  
  zavěšené
•  druhá náprava:
 -  pneumatické pérování s korekcí stability 4 vlnovců o průměru 285 mm,  
  4 zesílené dvojčinné teleskopické tlumiče, 4 vodící tyče zadní nápravy,  
  stabilizátor, 1 regulační ventil
 - zařízení pro zvýšení předního a zadního pérování
•  třetí náprava:
 - 1 sestava vlnovec / tlumič, 1 stabilizátor, 2 regulační ventily 
   nezávisle zavěšené

 NA PŘÁNÍ
 • dočasné odlehčení třetí nápravy

STLAČENÝ VZDUCH
•  dvouválcový vzduchový kompresor s objemem 500 cm3 (tlak 9,5 barů,  
 mazání a chlazení motorem)

BRZDY
•  provozní dvouokruhové brzdy:
 - přední: kotoučová
 - druhá hnaná: kotoučová
 - zadní: kotoučová
•  zařízení proti blokování kol A.B.S. / A.S.R.
• parkovací brzda je mechanická se zajišťěním pomocí 2 pružinových  
 válců
•  nouzová brzda je zajišťována nezávislou funkcí okruhů
•  seřizování brzd s automatickou kompenzací opotřebení obložení

RETARDÉR
• elektromagnetický retardér TELMA F 2400 s ovládáním spojeným s hlavní  
 brzdou (možnost odděleného ovládání pro ruční ovládání) 
•  motorová brzda je ovládaná pneumaticky 

PALIVOVÁ NÁDRŽ
•  nádrž má obsah 430 l a je umístěna vpředu
•  plnění nádrže je na pravé boční stěně, dvířka nádrže jsou uzamykatelná
  

KOLA A PNEUMATIKY
•  rozměr disků: 22,5 x 8,25 - 10 - 152 M 22 E
•  bezdušové pneumatiky MICHELIN
•  rozměr: 295 / 80 R 22,5
•  na druhé nápravě zdvojená montáž
•  krytky matic kol na všech kolech
•  kolo a držák náhradního kola jsou umístěny v předním převisu vozu

 NA PŘÁNÍ
 • ozdobné kryty kol RUSPA

UPOZORNĚNÍ
• výbavu na přání u níž je symbol  /*  je nutno předem konzultovat

POZNÁMKA: Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení. Úpravy mohou 
být provedeny pouze na základě našich dokumentů.

KAROSA a.s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto, Česká Republika
tel.: +420 465 451 111 · fax: +420 465 420 339 · http://www.karosa.cz · e-mail: info@karosa.cz

člen Irisbus Group

............................................................................................................
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