ZVEME VÁS NA

Z poz ce f rmy, která patﬁí do „první svûtové l gy“ v oboru
veﬁejné dopravy, se Ir sbus soustﬁeìuje pﬁedev‰ím na zlep‰ování
kval ty Ï vota cestujících, a to zejména zv˘‰ením jej ch
bezpeãnost a pohodlí. Souãasnû s tím se Ir bus zamûﬁuje
na zjednodu‰ení rut nních úkonÛ ﬁ d ãe a nabízí provozovatelÛm
voz del opt mal zac z skÛ. Tyto cíle vycházejí z f remní v ze
nejpﬁízn vûj‰ího v˘voje, ochrany Ï votního prostﬁedí a ochrany
práv jednotl vce. Autobusy a autokary Ir sbus jako místa
spoleãensk˘ch setkání beze zbytku reprezentují základní hodnoty
vyznávané f rmou – human smus, vnímavost, kreat v tu,
partnerství a nad‰ení.
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CESTU

Odpoutat se od všeho
– stylově
Evadys má všechno nezbytné pro každého, kdo se chce od všeho
odpoutat, a to stylově! Tento autobus je ideální pro krátké zájezdy,
výlety s dětmi koncem školního roku, víkendové cesty za lyžováním
i kyvadlovou přepravu cestujících navazující na železniční dopravu.
Pro svoji univerzálnost je stejně vhodný i pro pravidelný regionální
linkový provoz. Moderní design, bezproblémové nastupování
i vystupování, výborný výhled, velkorysé prostory interiéru a pocit
pohody, kvalita provedení a smysl pro detail, a samozřejmě
spolehlivost a provozní životnost činí z Evadysu dokonalé vozidlo
i pro nejnáročnější provozovatele autokarů.
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ATRAKTIVNÍ VZHLED

Ztělesnění moderního designu
Moderním designem, „rozesmátou“ přední maskou,
rozměrným předním oknem s vynikajícím výhledem jak
pro řidiče, tak pro cestující a ladnými křivkami karoserie Evadys
prozrazuje svoji identitu – identitu vozidla, které je
v naprostém souladu se svým okolím.

Prostor je důležitý
Evadys reaguje na pochopitelné nároky cestujících na prostor
ve vozidle. Autokar Evadys, který je k dispozici ve verzích
12 metrů a 12,8 metru, nabízí prostorný, vzdušný interiér,
barevně sladěné ozdobné prvky a dispozičně citlivě řešený
interiér. Šířka vozidla 2,55 metru a velkoryse vysoká střecha
dodávají cestujícím pocit volnosti. Tato šířka v kombinaci
s výškou podlahy 1380 mm poskytuje dostatečně velký
zavazadlový prostor, umožňuje snadné nakládání a vykládání
zavazadel, a to i velmi rozměrných.
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Přívětivý interiér
Každý aspekt řešení interiéru autokaru Evadys byl navržen tak,
aby se cestující cítili nanejvýš příjemně a uvolněně – počínaje
prostorem pro ukládání příručních zavazadel až po ovládací
prvky sedadel s lampičkami na čtení a možností větrání
nad každým jednotlivým sedadlem. Evadys může být rovněž
vybaven vestavěnou toaletou.

2

3

Evadys – prostor
turistiky
pro v‰echny druhy

1 – Na první pohled prostorný interiér
2 – Možnost umístění toalety
3 – Velký a snadno přístupný zavazadlový prostor
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METODY PRO ZVÝŠENÍ ZISKOVOSTI
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Zvýšená bezpečnost
pro klid cestujících

Metody pro zvýšení
ziskovosti

Pro klidnou jízdu cestujících je Evadys vybaven
kotoučovými brzdami na všech kolech, čímž se zkracuje
brzdná dráha a vozidlo je stabilnější i při prudkém
sešlápnutí pedálu.
Je samozřejmé, že před použitím na silnicích prošel Evadys
rozsáhlým programem homologačních zkoušek
(manévrovací schopnosti, defekt pneumatik, stabilita atd.).

Konstrukce Evadysu se skládá ze spolehlivých
mechanických prvků a sestav a je nasazena na ocelovém
rámu opatřeném kataforézním pozinkováním
s pěnovými výplněmi profilových prvků v exponovaných
místech. Náklady na údržbu vozidla snižují rovněž
kvalitní konečné povrchové úpravy bočních plechů
karoserie a modulární řešení nárazníků. Tyto technické
vlastnosti kladně ovlivňují výkonnost, spolehlivost
a odolnost a optimalizují provozní náklady.

Pečlivý design pracovního
prostoru
Evadys má snadný přístup do prostoru pro řidiče, vynikající
výhled dopředu i do stran, dobrý výhled dozadu, logické
uspořádání prostoru pro řidiče se snadno dosažitelnými
ovládacími prvky a přístroji, takže nabízí řidiči vysoce kvalitní
pracovní prostředí, a tím mu zpříjemňuje řízení. I průvodci je
k dispozici pohodlný, ergonometricky řešený pracovní prostor
se snadným přístupem k různému vybavení, včetně
zabudované ledničky.
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Hospodárný, vysoce
výkonný motor
Evadys je vybaven moderními motory nové generace Cursor 8
a Cursor 10. Tyto motory mají velmi příznivý poměr výkonu
a spotřeby paliva, což přispívá ke snížení provozních nákladů,
vyznačují se mimořádnou spolehlivostí a snadnou údržbou.
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1 – Ergonomické, příjemné pracovní prostředí
2 – Moderní design se hlásí ke kategorii
turistických autobusů
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TBS Telnice
Truck Bus Servis a. s.
www.tbstelnice.cz

prodejce autobusů Irisbus

Evadys 12M
zájezdový autobus

www.tbstelnice.cz

TBS Telnice – Truck Bus Servis, a. s.

Vítáme Vás !

Jsme oficiálním dealerem a autorizovaným servisem
autobusů Irisbus Iveco.

