
Pole na dane kontaktowe zabudowcy

Miejsce na zdjęcie zabudowanego pojazdu

CITY LINE

Firma Auto-CUBY z dumą prezentuje swój produkt. Bus w wersji CUBY IVECO CITY 65C. Jest to zabudowa 
miejska charakteryzująca się obniżoną podłogą, zapewniającą pasażerom wygodne wejście i wyjście, spełniając 
tym samym oczekiwania osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo oraz matek z wózkami. Kolejnymi 
udogodnieniami są: szerokie drzwi i znajdująca się z tyłu pojazdu, ręcznie otwierana platforma, ułatwiająca 
wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

O firmie

Firma Auto-CUBY od wielu lat zajmuje się produkcją oraz zabudową autobusów. Nasze zabudowy 
wykonujemy głównie na bazie Mercedesów Sprinter oraz IVECO Daily. Auto-CUBY jest partnerem 
Mercedes-Benz oraz IVECO BUSMASTER. Nasze autobusy objęte są fabryczną gwarancją producenta 
pojazdu bazowego. Autobusy wyposażane są zgodnie z życzeniem przyszłego użytkownika. Oferujemy 
przebudowy obejmujące nadwozie oraz pełne wyposażenie wnętrza. Realizujemy każde indywidualne 
zamówienie. Większość produkcji stanowią minibusy w wersjach:

•Turystyczna – Tourist Line
•Miejska – City Line
•Taxi Bus – Special Line
•Najbogatsza wersja zabudowy –VIP Line

Auto-CUBY Sp. z o.o.                                                            tel.: +48 58 572 33 00
84-241 Gościcino                                                                  fax: +48 58 572 41 70
ul. Przemysłowa 2                                                                          www.autocuby.pl
woj. pomorskie                                                                     autocuby@autocuby.pl
POLSKA



Ulotka prezentuje przykładową zabudowę firmy należącej do grupy

certyfikowanych zabudowców IVECO. IVECO Poland Sp. z o.o. nie

ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej ulotki.
Logo zabudowcy
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Zdjęcia zabudowy LINE
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Certyfikaty i homologacje:

Układ tekst w punktach + zdjęcie

•Autobusy Auto-CUBY objęte są 24-miesięcznym 
okresem gwarancji, z zachowaniem gwarancji 
producenta pojazdu bazowego – Mercedes-Benz oraz 
IVECO,
•Posiadamy również certyfikat jakości ISO 9001:2008

nadany w listopadzie 2005 roku przez TÜV Rheinland,
•Warunkiem koniecznym do utrzymania 2-letniej 
gwarancji serwisowej i podniesienia prędkości do 100 
km/h jest uzyskanie pisemnego odpisu homologacji 
drugiego etapu kategorii M2 (przebudowy na autobus), 
który firma Auto-CUBY wydaje wraz z pojazdem

Wyposażenie dodatkowe

Decyzja o wyborze wyposażenia dodatkowego jest bardzo istotna i powinna być starannie przemyślana. 
Wybór odpowiednich elementów i wariantów zabudowy stanowi o zadowoleniu z autobusu oraz o 
długoletniej i niekłopotliwej eksploatacji. Naszym Klientom oferujemy szereg elementów wyposażenia 
dodatkowego. Oferta obejmuje zarówno elementy wyposażenia wnętrza, jak i stylizacji zewnętrznej. 
Oferujemy całe pakiety wyposażenia np. spoilery zewnętrzne, system audio-video, zawieszenia pneumatyczne 
itp.
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Dane techniczne

Moc Pojemność

132kW – 65C 2998ccm

110kW – 65C 2998ccm

100kW – 65C 2998ccm

IVECO Rozstaw osi Długość Szerokość Wysokość DMC

65C 4100mm 7619mm 2052mm 2850mm 6500kg

•Elektryczne drzwi przesuwne 
„MASATS”
•Obniżona podłoga w tylnej 
części pojazdu
•Rampa dla wózka inwalidzkiego
•Miejsce dla wózka inwalidzkiego 
z pasami bezpieczeństwa
•Uchwyty dla pasażerów 
stojących
•Poręcze przy drzwiach
•Przyciski „STOP” dla pasażerów
•Przyciski dla niepełnosprawnych 
wewnątrz i na zewnątrz pojazdu

Przykładowe wyposażenie dodatkowe autobusu City Line:

* Warto zwrócić uwagę na to, że przy większym obciążeniu autobusu przy tej samej mocy, autobus będzie poruszał się mniej 
dynamicznie. Wybierając większą moc, dynamika oraz osiągi silnika wzrosną.


