
              çevre dostu motor
Güçlü motor
Yüksek yolcu taşıma kapasitesi
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Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç özelliklerine ve 
aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden 
değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen teknik özellikler ve donanımlar yöresel şartlar ve 
ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER KENT U
MOTOR
Motor Tipi DEUTZ, EEV
Silindir Sayısı 6
Motor Hacmi 7150 cc
Azami Net Güç 213 kW @ 2100 d/d
Azami Net Tork 1200 Nm @ 1050-1650 d/d
ŞANZIMAN Otomatik Şanzıman, 6 ileri 1 geri
AKSLAR
Ön Aks Tam bağımsız
Arka Aks Rijit
FRENLER Tam Kuru Havalı, Çift Devreli, EBS’li (Ön/Arka : Disk)
SÜSPANSİYON 
Ön 2 hava körüğü, 2 hidrolik amortisör, 1 seviye sensörü
Arka 4 hava körüğü, 4 hidrolik amortisör, 2 seviye sensörü
 ECAS
ÖLÇÜLER 
Uzunluk 12080 mm
Genişlik 2540 mm
Yükseklik (Azami Yükseklik) 3217 mm
Dingil arası mesafe 5900 mm
LASTİKLER 295/80 R22.5
Yakıt Tankı Kapasitesi 270 lt. + 50 lt. (adblue tankı)
GÖVDE Komple galvanizli, kendini taşır örme şasi
OTURMA KAPASİTESİ 51 oturan + 4 katlanır + 18 ayakta
Alternatif Yerleşim (podyumlu) 51 oturan + 22 ayakta
 51 oturan + 1 tekerlekli sandalye + 18 ayakta
Klima 35 kW, tavandan ısıtmalı ve %30 taze hava emişli
Bagaj 4m3

STANDART ÖZELLİKLER
Klima (35 kW) (soğutma ve ısıtma özellikli) 
Isıtmalı ve ayarlanabilir geri görüş aynaları
Engelli yolcu asansörü
Çift cam
Ön/Arka sis lambaları
Park sensörleri ve geri vites sesli ikazı
Kilitli sürücü dolabı ve A/C üfleci
Ledli tavan aydınlatma lambaları
Motor, bagaj ve ilave ısıtıcı bölmelerinde yangın ikaz sistemi
Yüksekliği ve açısı ayarlanabilir direksiyon sistemi
Şapkalık
Tutunma boruları 
Duracak butonları
Hız sabitleyici (cruise control)
Uzaktan kumandalı ön kapı
Elektrik  kontrollü hava süspansiyon sistemi (ECAS). Yana yatma / yükseltme / alçaltma
Yangın söndürücü
Önde, şoför ve sağdaki yolcu tarafında elektrikli stor perde 
Şoför yanında elle kumanda edilen stor perde
2 adet havalandırma klapesi (acil çıkışlı tip-manuel)
Termometreli dijital saat 
Dijital Takograf
CAN haberleşmeli multiplex sistem
Halatlı imdat çekiçleri
İlave ısıtıcı (32 kW)
Rezistanslı sürücü camı
Rezistanslı ön kapı camı
Şoför yanında ve akü bölmesinde elektirikli devre kesici şalter
Arkaya yatar yolcu koltukları
Şanzımanda eco ve power seçeneği
2 adet sürücü bölgesinde, 6 adet yolcu bölgesinde hoparlör
Ön kalorifer (sürücü)
Gündüz farı (DRL)
Durak freni (bus stop)
Akü üzerinde elektrik prizi
Acil durum fonsiyonlarını iptal eden anahtar
Manuel akü şalteri 
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İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
Dijital hat levhaları
Isıtıcılı ön cam
Yakıt ve araç takip sistemi için ön hazırlık
Araç dışı hoparlör
Kamera ve ekran paketi


