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Н О В І  П Р О П О З И Ц І Ї  Н А  Р И Н К У  А В ТО Б У С І В

У К РА Ї Н И  O G H AB  M A R A L  4 2 1 2   

П Е Р Е В И Щ У Ю Т Ь  У С І  С П ОД І В А Н Н Я
За класифікацією автобусів, розроб�

леною виробником автобусів – ком�

панією Oghab (Республіка Іран), авто�

буси Oghab Maral 4212 належать до

класу «стандарт». Для цього класу ав�

тобусів характерні висока функціо�

нальність, пасажиромісткість та ком�

форт пасажирів поряд із конкурент�

ною ціною, високою надійністю та еко�

номічністю. 

Водночас порівняно із запропоновани�

ми на ринку автобусів України моделями

міжміських автобусів саме Oghab Maral

4212 можна без вагань зарахувати до

більш високого сегменту модельного ря�

ду, що вкотре підтверджує відповідаль�

ність компанії Oghab та серйозні вимоги

до своєї продукції. 

Основні переваги автобуса Oghab Maral

4212 полягають у тому, що він виготовле�

ний на базі спеціального автобусного шасі

від світового лідера автомобільної про�

мисловості – компанії Scania. Враховую�

чи те, що Scania несе повну відпові�

дальність та гарантійні зобов’язання на

свою продукцію, автобуси Oghab проекту�

ються і виготовляються за участю та під

наглядом конструкторів компанії Scania.

Тому вони відповідають усім суворим

європейським стандартам якості та безпе�

ки як пасажирів, так і водія. 

Автобуси Oghab Maral 4212 виготовлені

з використанням передових технологій та

сучасного обладнання. Корпус автобуса

створений за технологію Monocucie. Пе�

ред початком виробництва всі деталі кар�

касу проходять попередню антикорозійну

обробку, а після закінчення – всі елемен�

ти силового каркасу піддаються антико�

розійній обробці повторно. 

Люки багажних та сервісних відсіків цієї

моделі виготовлені з алюмінію. Це забез�

печує необхідну жорсткість і корозійну

стійкість корпусу. Дах автобуса, передня

та задня панелі виготовлені зі спеціально�

го пластика. 

Все це разом дає можливість отримати

максимальний антикорозійний захист. Ви�

сокоякісні фарбувальні матеріали разом

із передовими технологіями фарбування

гарантують високу якість і корозійну стій�

кість автобуса. Навіть після тривалого

терміну експлуатації він не потребуватиме

додаткових фінансових витрат для віднов�

лення товарного вигляду. 

Подвійне скло бокових вікон та спеці�

альний утеплювач обшивки автобуса за�

безпечують ефективну шумоізоляцію,

термоізоляцію і, як результат, високий

рівень комфорту пасажирів. Крім того,

подвійне скло унеможливлює запотівання

та обледеніння вікон.

Загальна довжина автобуса становить

12 580 мм. Завдяки зручним паса�

жирським сидінням виробництва Esteban�

Kielі, ефективній системі опалювання і

кондиціювання Konvekta поїздка для всіх

44 пасажирів стане максимально ком�

фортною порівняно з іншими автобусами

цього класу. 

Можливим є варіант салону з трьома ря�

дами сидінь. У такій комплектації макси�

мальний комфорт буде забезпечено для

32 пасажирів. 

Відмінна плавність руху автобуса дося�

гається за рахунок пневматичних підвісок

передньої та задньої осей. Додаткова

опція регулювання дорожнього просвіту

робить більш комфортним вхід та вихід

пасажирів з автобуса. 

Окрім цього, така опція допомагає

водієві збільшити дорожній просвіт, а от�

же, зберегти автобус від пошкоджень під

час руху дорогою з незадовільним до�

рожнім покриттям. Коли швидкість Oghab

Maral 4212 збільшується понад 40 км/год,

дорожній просвіт автоматично знижується

до стандартного. 

Для підвищення безпеки пасажирів у са�

лоні автобуса встановлено протипожежну

сигналізацію та механізм, що попереджує

затискання пасажирів дверима.

До базової комплектації також входять

машина для приготування кави та холо�

дильник. Є можливість додатково замови�

ти відеосистему для пасажирів та туалет. 

Безпеку руху Oghab Maral 4212 разом із

АБС гарантують система управління галь�

мівними зусиллями на кожне колесо і сис�

тема синхронізації та розподілу тяглових
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зусиль на тяглових колесах.

Просторі багажні відсіки об’ємом 8 м3

забезпечать потреби пасажирів при пере�

везеннях як в Україні, так і за кордоном. 

Висока автономність руху автобуса

створюється завдяки містким паливним

бакам об’ємом 750 л.

Оскільки важливою складовою безпеки

руху автобуса є комфортні умови роботи

водія, створенню його робочого місця

приділено значну увагу. Комфорт водієві

забезпечує багатофункціональне сидіння

на пневматичній підвісці. 

Панорамне вітрове скло і великі зовніш�

ні дзеркала з обігрівом та дистанційним

регулюванням забезпечують водієві пре�

красну оглядовість. Додатково в базовій

комплектації передбачено камери задньо�

го огляду. Всього в автобусі встановлено

три камери. Дві з них розташовані в задній

частині автобуса, одна – в салоні. Вона

показує на моніторі водія середні двері.

При вмиканні задньої передачі автоматич�

но вмикаються камери заднього огляду.

Панель приладів зручна, інформативна

та умовно розділена на функціональні зо�

ни. Інформаційний дисплей панелі при�

ладів надає додаткову інформацію водієві

про стан вузлів та агрегатів та попереджає

про виникнення несправностей.

Додатковою перевагою Oghab Maral

4212 є коробка передач з автоматичним

приводом переключання. Привід пере�

ключання розміщено під кермовим коле�

сом. Тож для початку руху необхідно об�

рати передачу та натиснути на педаль ак�

селератора. Конструкцією приводу перед�

бачено також ручне перемикання пере�

дач. Для зручності педалі гальм та акселе�

ратора – підвісні.

Таке технічне рішення дає можливість

водієві зосередитись на керуванні автобу�

сом, а не на виборі потрібної передачі та

своєчасному перемиканні. Окрім того, та�

кий механізм перемикання передач не до�

зволяє двигуну працювати на підвищених

обертах, що максимально збільшує ре�

сурс двигуна, КПП і трансмісії та, водно�

час, надає можливість відчутно економити

паливо. Витрати палива Oghab Maral 4212

є одними з найнижчих у своєму сегменті.

Додатково в автобусі встановлена сис�

тема опти�круїзу, завдяки якій водій легко

підтримує потрібну швидкість та ефектив�

но керує гальмами. Так, при натисканні на

педалі гальм спочатку вмикається газоди�

намічне гальмо, після цього – трансмісій�

не гальмо�уповільнювач Retarder. І лише

тоді, коли гальмівних зусиль недостатньо,

вмикаються колісні гальма. В результаті

цього ресурс гальмівних колодок бара�

банних гальм збільшується до 500 000 км. 

Підтримувати динаміку руху транспорт�

ного потоку без зусиль допомагає еко�

номічний двигун потужністю 400 к.с. Вра�

ховуючи значну потребу автобуса в елек�

троенергії, на двигуні встановлюються два

генератори по 150 А кожний.

Модель Oghab Maral 4212 призначена

для експлуатації на міжміських та міжна�

родних маршрутах із екіпажем, що скла�

дається з двох водіїв. Для повноцінного

відпочину водія передбачено просторе

спальне місце, із корисним об’ємом 2.1 м3.

Щоб забезпечити більшу безпеку, спальне

місце розміщено в базі автобуса, перед

задньою віссю. Доступ до нього можли�

вий як ззовні, так і з середини автобуса.

Додатково спальне місце обладнане сис�

темами обігріву, кондиціювання, відеоси�

стемою та зв’язком з водієм. 

Високий рівень сервісу автобусів в Ук�

раїні та своєчасну доставку запасних час�

тин забезпечує дистриб’ютор ТОВ

«АВТО�РЕГІОН». Необхідну кваліфікова�

ну допомогу при ремонті та обслугову�

ванні автобусів можуть надати всі автори�

зовані сервісні станції Scania. Для підтвер�

дження відповідності екологічним стан�

дартам Євро�5 Oghab Maral 4212 власник

може також звернути до авторизованого

сервісного центру Scania.

Згідно з класифікацією міжміських ав�

тобусів, прийнятою в Україні, Oghab Maral

4212  повністю відповідає вимогам чоти�

рьох зірок.

Тож враховуючи наведене, можна з

впевненістю сказати, що ця модель авто�

буса – одна з найкращих пропозицій в

своєму класі на ринку автобусів України.

ТОВ «АВТО"РЕГІОН» 



Модель  шасі Scania K400 IB4x2NB Scania K400 IB4x2NB

Пасажиромісткість

4 ряди сидінь Стандарт 44+1+1 54+1+1

3 ряди сидінь Комфорт 32+1+1 36+1+1

3 ряди сидінь   Люкс 25+1+1 29+1+1

Колісна формула 4x2 6x2

Габаритні розміри мм

Довжина 12580 14200

Ширина 2550 2550

Висота 3840 3840

Колісна база 6300 6800+1520

Передній звіс 2800 2500

Задній звіс 3480 3080

Радіус розвороту 11400 11400

Дорожній просвіт 355 355

Вагові характеристики
Споряджена  маса 14000 15000

Повна  маса 18000 24000

Максимальне завантаження на вісі
Передня вісь 7500 7500

Задня вісь 12000 11500+6000

Двигун

Модель Scania DC13 103

Екологічний стандарт Евро V

Робочий об'єм 12740

Максимальна потужність к.с/об 400/1900

Крутний момент Н*м/об 2000/1350

Електрообладнання
АКБ 2x12V 225Ah

Генератор 2x150А

Коробка передач

Модель Scania G R875R  

Передач 8+1

Привід перемикання Автоматичний з можливістю вибору ручного режиму

Підвіска

Передня вісь Пневматична 2 подушки

Задня вісь Пневматична 4 подушки

Підкатна вісь Пневматична 2 подушки

Паливний бак (л) 750

Гальма

Тип механізмів Барабаннні Дискові

Основна система Пневматична

Стоянкова С пружинними енергоакумуляторами

Допоміжні Газодинамічна

Трансмисійне Гальмоуповільнювач ретардер

Додаткові системи безпеки

АБС Так

EBS Так

TC Так

ESP Так

Об'єм речових відсків м3 8 10,5

Об'єм спального відсіку водія м3 2,1 2,1

Пасажирський салон

Тип сидінь EstebanWKiel (Для класу Люкс з підставками для ніг)

Додаткова ізоляція Подвійні склопакети бокових та заднього скла, шумоізоляція

Система клімат контролю

Konvecta Konvecta

45,7Kw оходождення 49,7Kw оходождення

80Kw обігрів 90Kw обігрів

Додаткові системи безпеки пасажирів

Ремні безпеки Так Так

Аварійні люки Два Два

Протипожежна сигналізація Так Так

Травмобезпечні двері Так Так

Відеоконтроль за закриванням  дверей Так Так

Освітлення сходинок Так Так

Додаткові опції

Кофемашина Так Так

Холодильник Так Так

Туалет Опція Опція

Телевізор 2 ЖК монітора + DVD плеер Так Так

Телевізори в спинках сидінь Так

Регулювання дорожнього просвіту Так Так

Рабоче місце водія

Сидіння ISRI Kiel  мультифункціональне на пневмопідвісці

Рульове керування ZF з гідропідсилювачем

Зовнішні дзеркала Mekra з підігрівом та регулюванням

Камери огляду Дві «Задній огляд» та одна «Сходинки»

Сонцезахисна шторка з електроприводом Так Так

Круїз онтроль Так Так

Тахограф Так Так

Система самодіагностики Так Так

Имобилайзер Так Так

Мультифункціональне кермо Так Так

Регулювання кермової колонки Так Так

Електронна система індикації несправностей Так Так

Автошини  Michelin 315/80R22,5

Модель автобуса Maral 2 вісі Maral 3 вісі 
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