
VČeské republice je výhradním do-
vozcem těchto autobusů pražská fir-
ma Turancar, od které jsme převza-

li k dvoudennímu testu autobus Isuzu
NovoUltra. Tato novinka již splňuje emis-
ní normu Euro 5 a patří tak bezesporu
k nejmodernějším midibusům na trhu.
Řada Novo je nejnižším modelem zájez-
dového midibusu v nabídce Isuzu, základní
verzi Novo pak Turancar na českém trhu
vzhledem k minimální vybavenosti vůbec
nenabízí. Varianta ultra je nejvybavenější
verzí, které nechybí například klimatizace,
motorová brzda, bezpečnostní pasy pro
všechna sedadla, vyhřívaná přední boční
okna a zpětná zrcátka, mlhovky, záclony,
LED osvětlení interiéru, mikrofon + zesi-
lovač  či sedadlo pro průvodce. To vše za
cenu pod dva miliony korun bez DPH. Za
příplatek pak zájemce může objednat „tro-

pickou“ klimatizaci se zvýšeným výko-
nem, nezávislé topení, retardér, parkova-
cí senzory, centrální zamykání zavazadlo-
vých prostorů, elektricky ovládanou sluneční
clonu, loketní opěrky a trnože, výstupy na
sluchátka pro cestující a mnohé další las-
kominy jako je například lednice a bar. 

Jízdní dojmy 
aneb řízení jedním prstem

Již po usednutí za volant příjemně
překvapí kompaktnost vozu z pohledu ři-
diče – vůz se velice jednoduše ovládá,
k čemuž přispívá možnost nastavit si
pozici za volantem podle vlastní potře-
by, volant je stavitelný ve dvou osách, stej-
ně tak sedadlo umožňuje velkou varia-
bilitu poloh. Všechny ovládací prvky jsou
dobře dostupné, řízení neklade vůbec
odpor a tak se řidič příliš nenadře. 

Kromě speciálních situací je potřeba
se rozjíždět na dvojku a řidič má tak k dis-
pozici vlastně pět rychlostí. Motor má
pracovní režim mezi 1000 a 2500 otáč-
kami za minutu, spotřeba při rozumném
způsobu jízdy je mezi 18–20 litry moto-
rové nafty na 100 km. Vzhledem ke ka-
pacitě nádrže 130 litrů je dojezd víc než
dostatečný. Vzhledem k omezovači na
100 km/h není třeba se na dálnici obá-
vat překročení povolené rychlosti, při
plánované častější jízdě na okreskách se
podle stylu jízdy hodí dovybavit vůz re-
tardérem, je to pohodlnější a přeci jen ři-
dič pošetří brzdy. Cestující mají v tomto
autobusu až nadprůměrný prostor a jíz-
du tak jistě ocení. Autobusy netestujeme
příliš často, o to víc jsme byli novinkou
od Isuzu příjemně překvapeni. ●
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Významný výrobce středních autobusů vylepšuje svou nabídku
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ÚSPORY PŘI PROVOZOVÁNÍ AUTODOPRAVY SE NETÝKAJÍ JEN OSOBNÍCH ČI NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ, ALE TÉŽ

AUTOBUSOVÉ DOPRAVY. DOPRAVNÍM AGENTURÁM, CESTOVNÍM KANCELÁŘÍM, ŠKOLÁM, SPORTOVNÍM ODDÍLŮM

ČI STAVEBNÍM FIRMÁM, ZAJIŠŤUJÍCÍM DOPRAVU 15–30 CESTUJÍCÍCH NA MENŠÍ A STŘEDNÍ VZDÁLENOSTI,
VYCHÁZÍ VSTŘÍC TURECKÁ AUTOMOBILKA ANADOLU ISUZU, PATŘÍCÍ JAPONSKÉMU KONCERNU ISUZU.

Test

Malokapacitní autobus Isuzu Novo Ultra Euro 5 EEV je vhodným dopravním prostředkem 
na malé a střední vzdálenosti

V interiéru nabízí model Novo Ultra všechna sedadla vybavená bezpečnostními pásy,
podlaha uvnitř od řidiče až po konec uličky je v jedné rovině 

Pracoviště řidiče je koncipováno s ohledem
na co nejmenší náročnost obsluhy

Technické parametry
Isuzu Novo Ultra Euro 5
Motor Vznět. čtyřválec turbo 5193 cm3

Převodovka šestistupňová manuální
Výkon (kW/k) 140/190
Max. toč. moment (Nm/ot.min-1) 

513/1600-2600
Počet míst pro cestující 27
Celková hmotnost (kg) 9800 
Komb. spotřeba (l/100 km) 18–20 
Délka (mm) 7270
Objem zavazadelníku (l) 4000
Základní cena bez DPH (Kč) 1 989 000

ISUZU NOVO ULTRA: Malý velký autobus

▼ INZERCE


