Productbrochure

Mellor Strata
22 passagiers en maximaal 2 rolstoelen

Inleiding
De Mellor Strata heeft volledig goedkeuring van Mercedes en biedt op unieke
wijze 2+2 zitplaatsen en ruimte voor 2 rolstoelen, waardoor hij de optimale
oplossing is in de groeiende kleine bussensector.
De Strata is ontwikkeld naar aanleiding van feedback van busbedrijven en volledig gemaakt
volgens de behoeften van de klant. Het voertuig is volledig uitgerust voor passagiervervoer met
standaard ingebouwde displayapparatuur.
De Strata is gebaseerd op de filosofie van Mellor van het gebruik van lichtgewicht onderdelen in een
robuust ontwikkeld voertuig en biedt toonaangevende prestaties en uitstekende besparingen v an tot
12,84 l/100 km.

Specificatie
Bel een van uw lokale distributeurs op +44 (0)1706 860610 voor een proefrit.

Tot 22 zitplaatsen of 2 rolstoelen

De Strata is speciaal ontwikkeld voor eenvoudig
manoeuvreren in smalle straten en woonwijken
met geparkeerde auto's langs de straat of op
plattelandswegen zonder in te boeten op het
aantal passagiers.
Bus met ingang met één opstap en lage vloer
Lage aanschafprijs in vergelijking met grotere
enkeldeksbussen
Twee rolstoelplaatsen in het lagere gedeelte
Vele configuraties voor stoelindeling en
handrail mogelijk
Volledig uitgerust met displayapparatuur en
drukbellen in de hele bus

Gebouwd volgens de Europese voertuigtypegoedkeuringsstandaard.

Lagere gebruikskosten in vergelijking
met grote enkeldeksbussen

3 jaar garantie op chassis en carrosserie
Lichte,
luchtige
passagiersruimte

en

moderne

De gordels, stoelen en bevestigingen
zijn gecertificeerd volgens de vereisten
van ECE-regels voor voertuigen in de
categorie M3
Alle interne oppervlakken zijn slijtvast
en eenvoudig schoon te vegen
Speciale servicecentrums binnen het
Mercedes Benz Dealer-netwerk

Mellor Strata

Typische interieurindeling

Configuratie 1
22 passagiers
20 zittend
2 staand

Configuratie 2
22 passagiers
18 zittend
1 rolstoel
3 staand

Configuratie 3
22 passagiers
14 zittend
2 rolstoel
6 staand

Lage vloer met ingangshelling met

Automatische versnellingsbak met 7 versnellingen

Basisvoertuig

Mercedes Sprinter 516

Aantal cilinders

4

CC

2143

Emissiestandaard

Euro VI

Voeding

163 bhp

Lengte

7760 mm

Breedte

2300 mm

Hoogte

2760 mm

Bruto gewicht voertuig

5500 kg

Wielbasis

5000 mm

Transmissie

7 versnellingen automaat

Draaicirkel

15,6 meter

We bieden een aantal verschillende interne indelingen

Handgemaakt en afgewerkt volgens de hoogste standaard

en een brede reeks accessoires en optionele extra's

op onze locaties in Scarborough en Rochdale
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