Produktbroschyr

Mellor Strata
22 passagerare och upp till 2 rullstolar

Introduktion
Mellor Strata har komplett Mercedes-godkännande och erbjuder unikt 2+2
sittplatser och utrymme för att rymma 2 rullstolar vilket gör den till den
optimala lösningen i den expansiva småbussektorn.
Genom att arbeta med och få feedback från bussoperatörer, har Strata utvecklats fullt ut för att
möta våra kunders behov. Fordonet är fullt utrustat för scenaktiviteter med displayutrustning
som standard.
Genom att fortsätta med Mellor-filosofin att använda lätta komponenter i ett robust konstruerat fordon,
erbjuder Strata ledande prestanda och bränsleekonomi på upp till 12,84L / 100km.

Specifikation
För att boka en provkörning, ring din lokala försäljningsrepresentant på 01706 860610

Upp till 22 platser eller 2 rullstolar

Strata har utformats för enkel användning
på smala gator och bostadsområden med
parkerade bilar eller landsvägar utan att
kompromissa med passagerarantalet.
Buss med ett enkelt stegs entré och lågt golv
Lågt köppris jämfört med större
enkeldäcksbussar
Två rullstolsplatser i nedre salongsområdet
Brett utbud av sittplatser och handräckeskonfigurationer finns tillgängliga
Fullt utrustade med displayutrustning och
tryckknappar genom hela

Byggd enligt Europeisk Typgodkännandestandard för fordon

Minskade driftskostnader jämfört med
stora enskilda däckbussar

3 års chassi och kroppsgaranti
Lätt,
luftigt
och
passagerarområde

modernt

Säkerhetsbälten,
sittplatser
och
fixeringar har certifierats för att
uppfylla ECE-föreskrifter för fordon i
kategori M3
Alla inre ytor är slitstarka och torkas
rena för att underlätta underhållet
Dedikerade
servicecenter
finns
genom ett nätverk av Mercedes Benzhandlare

Mellor Strata

Typiska interiöra layouter

Konfiguration 1
22 passagerare
20 sittplatser
2 stående

Konfiguration 2
22 passagerare
18 sittplatser
1 rullstol
3 stående

Konfiguration 3
22 passagerare
14 sittplatser
2 rullstolar
6 stående

Låggolvs enstegs entréramp

7-växlad automatiserad växellåda

Basfordon

Mercedes Sprinter 516

Antal cylindrar

4

CC

2143

Utsläppsnorm

Euro VI

Styrka

163 bhp

Längd

7760 mm

Bredd

2300 mm

Höjd

2760 mm

Fordons bruttovikt

5500 kg

Hjulbas

5000 mm

Växellåda

7 växlar automatisk

Vändradie

15,6 meter

Vi erbjuder en rad interna layouter

Handgjorda och färdigställda till högsta standard

och ett brett utbud av tillbehör och valbara extra tillbehör

på våra platser i Scarborough och Rochdale
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