Turismo 50C17
Especificações Técnicas
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Número de passageiros

18+1

Comprimento total (CT)

7.012 mm

Largura (L)

2.025 mm

Altura (A)

2.930 mm

Entre-eixos (EE)

3.950 mm

Balanço dianteiro/traseiro (BD/BT)

998 – 2.064 mm

Altura interna (corredor)

1.900 mm

Altura piso interno ao solo (carregado)

661 mm

Altura de acesso*

385 mm

Largura da porta

1.250 mm

Raio de giro entre passeios

7.500 mm

Raio de giro batente/batente

8.000 mm

Ângulo de ataque/saída

18º / 6º

Capacidade técnica eixo traseiro

3.700 kg

Capacidade técnica eixo dianteiro

1.900 kg

Peso bruto total

5.000 kg

CT

IVECO FPT
F1C DS 125 kW
(170 cv)

* Referência meio-fio 150 mm.

EURO 5

MOTOR
IVECO FPT FIC DS.
Diesel 4 cilindros em linha, injeção direta (Commom Rail).
Potência máxima 125 kW (170 cv) @ 3.500 rpm.
Torque máximo 400 Nm @ 1.250 – 3.000 rpm.
Cilindrada total 3 litros.
Capacidade de óleo (filtro + cárter) de 6,9 litros.
Capacidade do fluido de arrefecimento de 10,2 litros.
Sistema EGR – não utiliza ARLA 32.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Alternador 14 volts – 140 A.
Tensão nominal 12 volts.
Bateria 110 Ah.
Motor de partida 2,5 kW.
Retrovisor aquecido com comando elétrico.
Sistema de vidros com acionamento elétrico.
Sistema de travas das portas com acionamento elétrico.
Rádio CD player/MP3.

TRANSMISSÃO
Mecânica, ZF 6S 420.
6 marchas.

JANELAS/CLIMATIZAÇÃO
Janelas amplas com corrediça.
Ar-condicionado duplo – motorista e passageiros.

EIXO TRASEIRO
Redução simples.
Relação de redução 4,10:1.

POSTO DO MOTORISTA
Banco do motorista ajustável com cinto de segurança de 3 pontas.
Direção com acionamento hidráulico.
Airbag motorista + passageiros da 1º fila de poltronas.
Moderno painel de instrumentos de fácil leitura.
Computador de bordo.
Piloto automático.
Tacógrafo diário.

EIXO DIANTEIRO
Tipo mecanismo – barra de torção.
SUSPENSÃO
Suspensão dianteira – braços independentes com amortecedores
telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Suspensão traseira – molas trapezoidais de duplo estágio com
amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
FREIOS
Hidráulico servoassistido à disco nas rodas dianteiras e traseiras.
Freio de estacionamento mecânico a tambor atuando nas rodas
traseiras.
ABS – sistema antibloqueio de freios.
EBD – distribuição eletrônica de frenagem.
TANQUE DE COMBUSTÍVEL
Material plástico.
Capacidade de 100 litros.
RODAS E PNEUS
Rodas a disco de aço.
Aros 5” x 16,0”.
Pneus radiais sem câmara 195/75R16.

CORES
Sólidas:		

Azul Búzios		

Vermelho Alpine

		
Branco Banchisa

Vermelho Modena

		
Metálicas: 		

Azul Vitality		

Prata Bari

		
Cinza Scandium

Verde Savage

		
Laranja Spot		
		

Verde Twist

		

CARROCERIA/EQUIPAMENTOS EXTERNOS
Setas nos retrovisores.
Estribo lateral junto à porta.
Protetor de cárter.
Centro de Atenção ao Consumidor
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PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.
A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendêlos com veículos com o mais elevado grau tecnológico,
reserva-se o direito de aprimorar seus produtos
continuamente. Portanto, as especificações constantes
neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer
momento, sem prévio aviso.
Veículo atende a legislação Proconve P7.
Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.

IVECO BUS – Rua Senador Milton Campos, 175 – Nova Lima, Minas Gerais, Brasil
IVECO BUS reserva-se ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
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EQUIPAMENTOS INTERNOS
Cortina salão de passageiros.
Pega mão com revestimento em PU instalado na coluna frontal da
porta lateral corrediça.
Poltronas turismo reclináveis com cinto de segurança.
Revestimento das poltronas em tecido.
Alto-falantes no compartimento de passageiros.
Bagageiro traseiro.
Salão com iluminação em LED.

