
M stský elektrobus SOR EBN 8 
HLAVNÍ FUNK NÍ VLASTNOSTI VOZIDLA
Obsaditelnost – po et míst
- k sezení 16+1 
- celkem 51+1
Max. rychlost 80 km/h
Max. stoupavost 20%
Hluk
- vn jší 74,4 dB (A)
- vnit ní 74,4 dB (A)

ROZM RY A HMOTNOSTI
Rozm ry vozidla
Délka 8 000 mm
Ší ka 2 525 mm
Max. výška 2 920 mm 
Rozvor náprav 3 950 mm
Výška podlahy 360 mm
Nástupní výška 340 mm 
Rozm ry dve í
- vp edu 800 mm
- vzadu 1 200 mm
Pr m ry zatá ení
- vn jší stopový 13,3 m 
- vn jší obrysový 18 m
Nájezdové úhly
- vp edu 8° 
- vzadu 9°
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost 9 800 kg
P ípustná celková hmotnost 
vozidla

16 500 kg

MOTOR
Výrobce EM Brno  

Typ ASOR 120 

Druh Asynchronní šestipólový, vodou chlazený



Umíst ní ve vozidle V zadní ásti rámu autobusu

Technické údaje

Výkon motoru 120 KW 

BATERIE 

NEZÁVISLÉ TOPENÍ 

ZADNÍ NÁPRAVA 
Druh (konstrukce) G 150 
Výrobce DANA 
Tlumi e pérování - druh Vzduchové 

P EDNÍ NÁPRAVA
Druh (konstrukce) S nezávisle zav šenými koly, lichob žníkové konstrukce, 

p í ná ramena jsou spojena kulovými epy s epem kola a 
uložena v rámu podvozku v pryžových silentblocích

Pérování – druh 2 teleskopické jednotky tvo ené pneumatickou pružinou a vn
zastav ným tlumi em pérování

Tlumi e pérování – druh 2 kapalinové teleskopické tlumi e
ízení

Druh Hydraulické monoblokové s pomocným hydrogenerátorem
Sloupek ízení Úhlov  nastavitelný s výškov  se iditelným volantem IVECO
Mechanismus ízení Tvo en troj lennou spojovací ty í a dv ma p edlohovými 

pákami

KOLA A PNEUMATIKY
Kola

Druh Disková kola
Ráfky - rozm r 7.50 x 19.5
Výrobce Speedline Truck

Druh (konstrukce) Lithium – ion, 180 ks  
Výrobce Winston Battery 
Kapacita 300 Ah 

Výrobce Eberspächer Hydronic  
Výkon 24 kW  
Spot eba (max.) 2,9 l/h 
Velikost nádrže 50 l 



Pneumatiky
Druh, rozm ry, zna ka Radiální bezdušové,  285/70 R 19.5 TL
Výrobce CONTINENTAL 

BRZDY
Druh Vzduchové, dvouokruhové, kotou ové, bezazbestové obložení 

na p ední i zadní náprav
Regula ní systém

EBS

Vzduchový systém Automatický odlu ova , suši  vzduchu

RÁM 

KAROSERIE
Barva (základní) RAL 9016 
Druh Panelová, polonosná, skelet z ocelových uzav ených profil

sva ený s rámem podvozku, obložení karoserie 
z polyesterových laminát  a speciálních plech . Vybrané 
spodní ásti skeletu jsou z nerezové oceli

Protikorozní ochrana Dutiny a spodek vozidla ošet eny voskovými nást iky, spodní 
ást skeletu pro zvýšení antikorozní odolnosti zhotovena 

z nerezových profil  a oplášt ní karoserie z plastových 
materiál

Dve e Jednok ídlové otvírané ven, dvouk ídlové otevírané ven p i 
jízd  blokovány proti nežádoucímu otev ení

Vytáp ní interiéru Teplovodní, 12 kW p ední vytáp cí sk í , 12 kW obvodové 
radiátory a recirkula ní topení do prostoru schod . Zdrojem 
tepla je  motor, pop . nezávislé naftové automatické topení 
Eberspächer se spínacími hodinami

V trání interiéru Kombinované s dvoustup ovým ventilátorem v p ední ásti 
vozu, uzavíratelné st ešní otvory s ventilátory, st ešní okna a 
otevíratelná posuvná okna

Zasklení ZOD Zálší 
Sedadlo idi e Pneumaticky odpružené, s nastavitelným útlumem, nevyh ívané
Sedadla cestujících STER 
Ozvu ení Interiér vozidla je ozvu en, v etn  montáže autorádia 

s p ehráva em
P ístrojová deska Panoramatická p ístrojová deska je uspo ádána do p ehledných 

panel , standardn  je montována optická kontrola všech 
elektrických obvod , dálkový odpojova  akumulátor  je jišt n 

Druh Prostorový, sva ovaný z ocelových uzav ených profil
obdélníkového pr ezu



proti nežádoucímu odpojení
Tachograf Není 
St ra e p edního skla Dvourychlostní s cyklova em a s vícenásobnými tryskami 

ost ikova  na ramínkách
Vn jší zp tná zrcátka Dálkov  ovládaná, elektricky vytáp ná
Další vybavení Klimatizace 3,8 kW  

Standardní rozmíst ní seda ek SOR EBN 8 

  
  


