
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

 

 

MAN R07 LION’S COACH 

Teljesítmény: 301 kw 

Fék, futómű: ABS, ASR, Retarder 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: sebességkorlátozó, napvédő függöny, rádió + mikrofon, 

zárható poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, 

oldalirányba állítható és dönthető ülése, DVD 

 

 

 

 

 

IRISBUS SFR160 CROSSWAY 

Teljesítmény: 243 kw 

Fék, futómű: ABS, ASR, Retarder 

Szállítható személyek: 54 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő függöny, rádió + mikrofon, zárható poggyásztér, 

légkondicionáló, oldalirányba állítható és dönthető ülések 

 

 

 

 

 

CREDO INNOVELL 12 

Teljesítmény: 194 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR, Retarder 

Szállítható személyek: 50 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, oldalirányba állítható és dönthető ülések 

 



VESZPRÉM MEGYE 

 

MERCEDES MB O.350 RHD 

Teljesítmény: 280 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható és 

dönthető ülések 

 

 

 

 

 

SETRA S 315 HD 

Teljesítmény: 280 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható és 

dönthető ülések 

 

 

 

 

VOLVO B12 600 DRÖGMÖ 

Teljesítmény: 309 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható és 

dönthető ülések 

 



 

MAN R07 LION’S COACH 

Teljesítmény: 301 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható 

és dönthető ülések 

 

 

 

 

IKARUS E98.51 

Teljesítmény: 265 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 50 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható 

és dönthető ülések 

 

 

 

 

 

MB O.350 TOURISMO 

Teljesítmény: 310 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 50 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható 

és dönthető ülések 

 

 



 

IRIZAR CENTURY 

Teljesítmény: 280 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 55 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható 

és dönthető ülések 

 

 

 

 

 

SCANIA K420 EB 

Teljesítmény: 279 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba 

állítható és dönthető ülések 

 

 

 

 

 

IRISBUS EVADYS 

Teljesítmény: 279 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható 

és dönthető ülések 

 



VAS MEGYE 

 

MAN R08 

Teljesítmény: 338 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 59 fő 

Felszereltség: 

függöny, rádió + mikrofon, video, zárható poggyásztér, 

légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható és 

dönthető ülések 

 

 

 

 

 

 

IRISBUS EVADYS 

Teljesítmény: 279 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: 

függöny, rádió + mikrofon, video, zárható poggyásztér, 

légkondicionáló, oldalirányba állítható és dönthető ülések 

 

 

 

 

CREDO INNOVELL 12 

Teljesítmény: 194 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 50 fő 

Felszereltség: 

függöny, rádió + mikrofon, zárható poggyásztér, légkondicionáló, 

oldalirányba állítható és dönthető ülések 

  



ZALA MEGYE 

 

 

SETRA 315 GT-HD 

Teljesítmény: 280 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 52 fő 

Felszereltség: 

függöny, rádió + mikrofon, video, zárható poggyásztér, légkondicionáló, 

toalett, italautomata, oldalirányba állítható és dönthető ülések 

 

 

 

 

 

SETRA 416 GT-HD 

Teljesítmény: 310 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 53 fő 

Felszereltség: 

függöny, rádió + mikrofon, video, zárható poggyásztér, légkondicionáló, 

toalett, italautomata, oldalirányba állítható és dönthető ülések 

 

 

 

 

SETRA 419 GT-HD 

Teljesítmény: 350 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 66 fő 

Felszereltség: 

függöny, rádió + mikrofon, video, zárható poggyásztér, légkondicionáló, 

toalett, italautomata, oldalirányba állítható és dönthető ülések 



 

 

MERCEDES TOURISMO RHDL 

Teljesítmény: 300 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 53 fő 

Felszereltség: 

függöny, rádió + mikrofon, video, zárható poggyásztér, légkondicionáló, 

toalett, italautomata, oldalirányba állítható és dönthető ülések 

 

 

 

 

MAN R07 LION’S COACH 

Teljesítmény: 301 kW 

Fék, futómű: ABS, ASR 

Szállítható személyek: 51 fő 

Felszereltség: 

sebességkorlátozó, napvédő roletta, rádió + mikrofon, video, zárható 

poggyásztér, légkondicionáló, toalett, italautomata, oldalirányba állítható 

és dönthető ülések 

 

 

 

 

MERCEDES SPRINTER 

Teljesítmény: 135 kW 

Szállítható személyek: 20 fő 

Felszereltség: 

napvédő függöny, rádió, légkondicionáló, oldalirányba állítható és dönthető 

ülések 

 

 


