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СТИЛЬНІ ТА КОМФОРТНІ АВТОБУСИ ЄВРОПЕЙ-
СЬКОГО КЛАСУ ДЛЯ МІЖМІСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автобуси Oghab-Scania на спеціальних шасі Scania 
спроектовано та виготовлено у відповідності до вимог євро-
пейських стандартів для складних умов експлуатації. Кон-
структори та технічні спеціалісти Scania приймали участь у 
проектуванні, виготовленні та тестуванні автобусів. 

Для підтвердження повної відповідності нових моделей 
автобусів вимогам виробника шасі по якості та надійності 
компанія Scania надала офіційний дозвіл на розміщення на 
автобусах власного товарного знаку. Всі моделі автобу-
сів сконструйовано на двовісних та тривісних шасі Scania. 
В залежності від рівня комфортності автобуси виготовля-
ються з трьома, чи з чотирма сидіннями в ряду та з широ-
ким переліком додаткових опцій.

В стандартній комплектації автобуси мають додатко-
ві опції, які забезпечують пасажирам комфорт сегменту 
“Преміум”.  

Несівнний корпус автобусів виготовлено за технологія-
ми Monocucie, які поєднують низьку вагу та великий запас 
міцності. 

При виготовленні корпусів автобуса значна увага при-
діляється антикорозійному захисту. Просторовий каркас з 
квадратного профілю перед початком виробництва прохо-
дить попередню антикорозійну обробку зовні і всередині. 
Зварювальні шви проходять додаткову антикорозійну об-
робку. Покрівля автобуса, передня та задні маски виготов-
лені зі спеціального пластику. Люки вантажних відсіків з 
алюмінію. Металеві деталі корпусу автобуса оцинковані та 
мають додаткову антикорозійну обробку. Автобуси фарбу-
ються розробленими в лабораторії заводу-виробника дво-
компонентними стійкими фарбами. Завдяки цьому вони не 
втрачають товарного вигляду навіть після тривалого пері-
оду експлуатації.

ПЕРЕВАГИ АВТОБУСІВ
Автобуси Oghab-Scania, незалежно від рівня комплек-

тації, створені для забезпечення максимального комфорту 

пасажирів під час тривалих подорожей. 

Корпус автобуса має додаткову тепло- та звукоізоля-

цію. Тоновані склопакети бокових вікон разом з теплоізо-

ляцією перешкоджають запотіванню та обмерзанню вікон. 

В базовій комплектації автобуси обладнані пневматичною 

підвіскою передньої та задньої осей з функцією зміни до-

рожнього просвіту. 

Базові автобусні шасі Scania мають ресурс до капіталь-

ного ремонту близько 2 000 000 км пробігу. 

Шестициліндровий двигун потужністю 400 к.с. відпові-

дає екологічним стандартам Євро 5. Екологічні стандарти 

та економічність досягаються завдяки наявності підвище-

ного тиску впорскування палива насос-форсунок, системі 

рециркуляції відпрацьованих газів, та системі зниження 

токсичності відпрацьованих газів SCR. Спеціальний під-

рамник двигуна зменшує шуми та вібрації в салоні авто-

буса. 

Автобуси мають додатковий “Зимовий пакет”, який пе-

редбачає автономний підігрівач, вмонтований в систему 

охолодження двигуна та електричний підігрів паливного 

фільтра. 

Двигун агрегатовано з механічною коробкою передач з 

функцією автоматичного управління перемиканням пере-

дач. 

Така коробка передач поєднує в собі простоту, надій-

ність механічної та переваги автоматичної. Завдяки цьому 

знижуються кваліфікаційні вимоги до водія, покращується 

паливна економічність та забезпечується робота двигуна 

в оптимальному режимі. Управління КПП здійснюється за 

допомогою джойстика, вмонтованого в підкермовий пере-

микач. 

Дискові гальмові механізми з пневматичним приводом, 

обладнані системою динамічної стабілізації, що включає 

ABS, TC, та EBS.

Крім пневматичної системи гальм в автобусі встановле-

ні додаткове газодинамічне гальмо та гідравлічний гальмо-

сповільнювач на вихідному валу коробки передач. 

Стандартна система опти-круїзу управляє всіма галь-

мівними системами автобуса. Завдяки цьому збільшено 

інтервали заміни гальмівних колодок. 

Середня витрата палива в змішаному циклі експлуата-

ції становить близько 25 л/100 км. пробігу.

Паливні баки автобуса вміщують 700 літрів палива. 

Низькі витрати палива в поєднанні з місткими паливними 

баками забезпечують автобусам високу автономність. 

РОБОЧЕ МІСЦЕ ВОДІЯ 

Робоче місце водія має відмінну ергономічність та огля-
довість завдяки панорамним чотирьохсекційним дзеркалам 
з функцією дистанційного приводу регулювань та підігрівом. 
Додатково встановлені камери заднього огляду та контролю 
за середніми дверима автобуса. 

Оздоблене шкірою багатофункціональне сидіння водія 
на пневматичній підвісці має широкий діапазон регулювань 
та обладнано триточковим ременем безпеки. 

Рульова колонка регулюється по висоті та нахилу. При-
вод замка фіксації рульової колонки – пневматичний. На ба-
гатофункціональному кермовому колесі встановлено кноп-
ки управління додатковими опціями. 

При вмиканні   передачі за допомогою джойстика на під-
кермовому перемикачі, водій управляє рухом автобуса за 
допомогою педалі акселератора та педалі гальм.

Інформативна та зручна панель приладів включає в себе 
дисплей бортового комп’ютера з системою самодіагностики. 

В базовій комплектації автобуси обладнані просторим 
спальним місцем водія. Спальне місце обладнано систе-
мою опалення, вентиляції та кондиціювання, має провідний 
зв’язок з робочим місцем водія та медіа-систему. Доступ в 
спальний відсік передбачений зовні (два входи) та з серед-
ини автобуса.

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ АВТОБУСА. 
У відповідності до європейських вимог безпеки, автобу-

си обладнуються системами активної та пасивної безпеки.  

Гальмівна система обладнана ABS з додатковими систе-

мами стабілізації EBS, TS, ESP та опцією посилення ефек-

тивності гальм при екстреному гальмуванні. 

Опція опти-круїз під час руху автобусу контролює без-

печну відстань до транспортного заходу, який рухається по-

переду, та при необхідності гальмує автобус. 

Система контролю рядності руху інформує про зміну 

рядності руху автобуса без увімкнення покажчика повороту.

До пасивних систем безпеки відносяться інформативна 

задня панель з дублюванням покажчиків поворотів, проти-

затисні середня та задня двері автобуса, система пожежної 

сигналізації, камера контролю за середніми дверима 

Сучасний оригінальний дизайн

Продаж, лізинг, сервісна  
та гарантійна підтримка

офіційний дистрибьютор

(044) 331-21-35 Автобуси Oghab Scania

Зручне та ергономічне робоче місце водія

Фірмовий стиль фарбування автобуса  
підкреслює динамічнічсть та стильність



ОПЦІЇ САЛОНУ  АВТОБУСА
Салони автобусів — одні з самих комфортних в своєму 

сегменті.
Пасажирські крісла європейських виробників. В залеж-

ності від рівня комфортності, в салоні може бути встановле-
но три або чотири ряди сидінь. Сидіння обладнані зручними 
підніжками, підголовниками, та мають опцію розсування в 
ряду. 

Потужна система кондиціювання, опалення та вентиля-
ції гарантують пасажирам стабільний комфорт за будь-якої  
зовнішньої температури. В базову комплектацію включено 
апарат для приготування кави та холодильник. По замов-
ленню встановлюється санвузол.

В салоні автобуса змонтована протипожежна сигналіза-
ція та аварійне освітлення. При відкриваннні середніх дверей 
вмикається відеокамера з монітором на панелі приладів.

Передбачено просторі вантажні відсіки корисним 
об’ємом від 8 м3 до 10,5 м3 в залежності від модифікації.   
Для водіїв передбачено окремі багажні відсіки.

Продаж, лізинг, сервісна  
та гарантійна підтримка

офіційний дистрибьютор

(044) 331-21-35 Автобуси Oghab Scania

Кожен пасажир має індивідуальне освітлення, вентиля-
цію та кнопку виклику стюарта. В стандартній комплектації 
автобуси обладнуються DVD-програвачем та двома моніто-
рами, доступна комплектація автобуса з моніторами, вбудо-
ваними в спинки сидінь.  

Виробник пропонує варіанти оздоблення та комплекта-
ції салону в залежності від побажань Замовника. 



ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІСНОЇ ТА ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АВТОБУСІВ

Головна перевага автобусів Oghab 

полягає у тому, що вони виготовлені 

на базі спеціального автобусного шасі 

світового лідера — компанії Scania. 

Шасі Scania у всьому світі визнані са-

мими надійними та довговічними. 

Перед початком серійного виробни-

цтва автобуси проходять повний цикл 

ресурсних випробувань під контролем 

спеціалістів Scania, тому надійність ав-

тобусів Oghab-Scania відповідає вимо-

гах по надійності виробника шасі. 

Запчастини шасі можна підібрати  

у Дистрибьютора та на будь-якій ав-

торизованій СТО Scania. Своєчасну 

поставку запасних частин, що відно-

сяться до корпусу автобуса, гарантує 

Офіційний Дистрибьютор ТОВ «АВТО-

РЕГІОН».

Автобуси мають всі необхідні Європейські протоколи ви-

пробувань для сертифікації в Україні. 

Стандартні інтервали обслуговування залежать від умов 

експлуатації і для автобусів,що експлуатуються на між-

міських та міжнародних перевезеннях, можуть досягати 

60 000 км пробігу. При експлуатації в міських умовах між-

сервісний інтервал менше, але і за таких умов експлуата-

ційні витрати одні з самих низьких в сегменті пасажирських 

автобусів преміум-сегменту

Бортовий комп’ютер з системою самодіагностики дозво-

ляє виявити та усунути несправності автобуса на етапі їх ви-

никнення, що зменшує витрати на ремонт.

Стандартна гарантія на автобуси поставлені Дистрибью-

тором — 2 роки без обмеження  пробігу.

Додаткова гарантія на двигун та КПП — 5 років без об-

меження пробігу.

Дистрибьютор виконує планові сервісні обслуговування 

та ремонти на власних виробничих потужностях.

АВТОБУС MARAL 4212 — 44 місця

MARAL двовісний 49 (51)місць 
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Продаж, лізинг, сервісна  
та гарантійна підтримка

офіційний дистрибьютор

(044) 331-21-35 Автобуси Oghab Scania

АВТОБУС MARAL 4212 двохвісний — 44 місця та 33 місця — СХЕМА МІСЦЬ

АВТОБУС MARAL трьохвісний 54+1 МІСЦЬ ТА 38+1 МІСЦЬ  — СХЕМА МІСЦЬ



ООО «АВТО-РЕГІОН»
Бориспільский р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 2 а, гіпермаркет «FOZZY»

Тел.: (044) 592-40-80, (044) 233-36-03

Моб.: (096) 628-1055, (066) 786-5482

www.autoregion.kiev.ua    www.autoregion.com.ua    e-mail: autoregion@ukr.net 
офіційний дистрибьютор

Продаж, лізинг, сервісна та гарантійна підтримка

(044) 331-21-35 Автобуси Oghab Scania

Параметр Значення

Торгівельна марка Scania-Oghab

Модель Maral 4212

Шасі тип K400IB4x2NB

Автошини Безкамерні  315/80R22.5

Паливний бак 700 л

Пасажиромісткість Комфорт 44+1+1

Пасажиромісткість Luxe 33+1+1

Пасажиромісткість Стандарт (з санвузлом) 49+1+1

Пасажиромісткість Стандарт (без санвузла) 51+1+1

Сидіння пасажирів 
З двоточковими ременями 

безпеки

Додаткові опції пасажирів 
Холодильник та кофе 

машина

Габаритні 
розміри, мм

Довжина 12640

Ширина 2550

Висота 3840

Колісна база 6300

Передній звис 2820

Задній звис 3520

Кількість дверей 
2 (здвижні з пневмоприво-

дом відкривання)

Люк у покрівлі 2

Об’єм багажних відсіків м3 8

Люки багажних відсіків 
Зі здвижним механізмом 

відкривання

Спальний відсік для водіїв м3 2,1

Масові харак-
теристики, кг

Маса спорядженого авто-
буса

14960

Повна маса автобуса 19500

Навантаження на передню 
вісь

5410

Навантаження на задню вісь 9550

Максимальне допустиме  на-
вантаження на передню вісь

7500

Максимальне допустиме  на-
вантаження на задню вісь

12000

Двигун 

Модель Scania DC 13 113

Рівень емісії Euro  V

Робочий об’єм 12740 cm3

Максимальна потужність 
КВт.

299,3/1900 об.

Крутний момент  Нм 2164/1180 об.

Система OBD так

Коробка  
передач

Модель Scania GR 875R

Тип Роботизована 

Передач 8

Опція Система опти-круїзу

Передня вісь 

Тип Не ведуча, кермова

Підвіска 
Залежна на двох пневматич-

них ресорах

Додаткова система 
Система зміни кліренсу 

автобуса 

Параметр Значення

Задній  міст 

Тип Ведучий 

Підвіска 
Залежна на чотирьох   

пневматичних ресорах

Додаткова система 
Система зміни кліренсу 

автобуса 

Система 
гальм 

Робоча
Пневматична з дисковими 
гальмівними механізмами

Запасна
Один з контурів робочої 

системи гальм 

Гальмо ретардер Гідродинамічне

Газодинамічне гальмо На випускному тракті

Системи безпеки 
ABS, EBS,TC система  

екстреного гальмування

Електрична 
система 

Напруга електромережi 24V

Акумулятор 2X 200Ah 12V

Генератор 2X150A

Система 
опалення та 
вентиляції

Система опалення Konvekta

Клімат-контроль З кондиціонером на покрівлі

Система повітряводів  
Індивідуальна подача повітря 

для кожного пасажира

Системи  
безпеки

Протизатисна система 
дверей

Так

Система протипожежної 
сигналізації 

Так

Обмежувач швидкості 90 км/год

Салон  
автобуса

Бокові вікна Тоновані склопакети 

Додаткова опція 2 LCD  монітори 19 ‘

Мікрофон для водія Так

Освітлення салону
Світильники в покрівлі  

та в полицях

Освітлення сходів З автоматичним вмиканням 

Робоче місце 
водія 

Сидіння 
Пневматичне мульти сидіння 
з підлокітником та триточко-

вим ременем безпеки 

Система огляду 

Сферичні дзеркала заднього 
огляду з електричним 

підігрівом та електричним 
приводом регулювання 

Додаткова система безпеки 
Камера заднього огляду 
та камера контролю за 

середніми дверима

Бокове скло 
З електричним підйомником, 

одинарне

Шторки вітрового скла
З електричним приводом 

розкладання 

Тахограф Так

Система оповіщення 
пасажирів 

Так

Система 
освітлення 

Фари головного світла 
Галогенні, прожекторного 

типу з коректором напряму 
пучка світла

Протитуманні фари Так 

Денні ходові вогні В передньому бампері


