
 

 

 

Teknik Özellikler 
Sultan 145S 

 
BOYUTLAR 

Uzunluk 7100 mm 

Genişlik 2265 mm 

Yükseklik 3275 mm  

İç yükseklik 1920 mm 

AĞIRLIKLAR 

Azami yüklü ağırlık 8800-9200 kg 

Boş ağırlık 5466-6390 kg 

KOLTUK SAYISI 27 yolcu (isteğe bağlı olarak 25 yolcu) 

MOTOR DEUTZ BF4M 1013 FC,Euro II, su soğutmalı, 4 silindirli 
turbo-dizel 

Güç 152 BG/2400 d/d 

Azami moment 572 Nm/1400 d/d 

ŞANZIMAN Senkromeçli, 6 ileri, 1 geri 

Ön ve arkada parabolik yaylı makas 
SÜSPANSİYON 

Çift tesirli hidrolik amortisörler, viraj çubukları 

ABS fren sistemi 
FRENLER 

Tam kuru hava(full-air), çift devreli, ön ve arkada disk 

EL FRENİ Hava takviyeli, imdat tipi 

AKSLAR Ön ve arkada rijit tip akslar 

DİREKSİYON Soldan direksiyonlu hidrolik takviyeli 

24 Volt, 105 A şarj kapasiteli alternatör, 
ELEKTRİK 

2x12 Volt 105 Ah Akümülatör+ akü ana şalteri 

LASTİKLER 225/75 R17.5 radyal,iç lastiksiz, arkalar çift lastik 

DEBRİYAJ TİPİ Hidrolik takviyeli tek plakalı 

YAKIT 100 lt kapasiteli depo 

KAPILAR Sağ taraf ön ve arkada sağda 2 alüminyum kapı, uzaktan 
kumandalı ve hava tahrikli 

PERFORMANS 

Azami hız (düz asfaltta) 117 km/s 



 

 

Azami tırmanma (dolu) % 35 

Dönüş yarıçapı (Kaldırımdan) 6.6 m 

Kapasitesi artırılmış tamamen yeni klima sistemi 

Buzdolabı 

Yolcu perdeleri 

Radyo ve kaset çalar 

Şapkalık 

Renkli cam 

Ön ve arkada sis lambaları 

Dijital saat 

Egzoz freni 

Turbo iç havalandırma sistemi 

Pulman tip yatar yolcu koltukları 

Havalı sürücü koltuğu 

Rezistanslı sürücü yan camı 

Tavanda yekpare aydınlatma ünitesi 

Yan klapede gizlenmiş, arka klapeden kızaklı mekanizma
ile ulaşılabilen stepne 

Kapasitesi artırılmış kalorifer ve defrost sistemi 
Direksiyon kilidi 
Takograf 

STANDART AKSESUARLAR 

İki adet yangın söndürücü (2×2 kg) 

Retarder 
Çift cam 
İlave kalorifer (Eberspaecher) 

CD çalar 
Hostes koltuğu 

OPSİYONLAR 

Anons sistemi 
Su ısıtıcısı 

Isıtmalı ve elektrik kumandalı yan aynalar 
Lüks koltuk ve döşemeler 
Mavi fiberoptik gece aydınlatması 

Üçüncü stop lambası 
Termometre fonksiyonlu dijital saat 
Tamamı halı kaplı taban 

 
 
 

 
VIP PAKETİ 

DVD-VCD  



 

 

Kesintisiz (boydan boya) aydınlatma lambaları 
Maun kaplı (desenli) gösterge ve anahtar paneli 

 
Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç özelliklerine 
ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden 
değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve 
şartlarına göre değişebilir. 


