
Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
Pneumatic-suspension driver’s seat 

 Fotel kierowcy autobusu
Seats for buses

 ISRI® 6860/875 NTS2 · ISRI® 6860/885 NTS2 

ISRI® 7560/875 NTS2 E · ISRI® 7560/885 NTS2 E

Seating — on a higher level.



The new generation of NTS2 bus driver 
seats with integrated air conditioning 
and height adjustable 3-point belt 
system ensures maximum comfort. The 
ergonomically optimized seat is available 
with user-friendly manual operations 
as well as in the electronic version with 
card reader for driver cards.

WWWyyypppooosssaaażżżeeennniiieee
• Regulacja wysokości(120 mm)
• Regulacja pochylenia 
• Regulacja wysokości
• Regulacja oparcia
• Zawieszenie pneumatyczne
• Łamanie oparcia na wysokości ramion
• Regulacja głębokości siedziska (80 mm)

ISRI® 6860/875 NTS2 · ISRI® 6860/885 NTS2 · ISRI® 7560/875 NTS2 E · ISRI® 7560/885 NTS2 E

Nowa generacja foteli kierowcy do
autobusów NTS2 ze zintegrowaną
klimatyzacją i 3-punktowym systemem
pasów z regulacją wysokości gwarantuje 
maksymalny komfort siedzenia.
Ergonomicznie zoptymalizowany fotel jest 
dostępny zarówno z przyjazną dla
użytkownika obsługą ręczną, jak i w wersji
elektronicznej z czytnikiem kart kierowców.

Ogrzewanie Heating

Sitzblech 
Podstawa

TapicerkaCover

Mata
kokosowa

Coco rubber

Gąbka
Foam 
pad

Wentylator Fan

Regulowany amortyzator
Adjustable shock absorber

Zintegrowany system pneumatyczny
(IPS) Integrated Pneumatic System (IPS)

Wentylacja fotela Seat 
climate control

E Regulacje
Czytnik kart
Pamięć
Regulacja wysokości
Regulacja nachylenia
Regulacja wzdłużna
Regulacja oparcia

E Controls
Card reader
Memory
Quick release
Height adjustment
Tilt adjustment
Horizontal adjustment
Backrest adjustment

Regulacje NTS2 E Handling NTS2 E Wentylacja fotela Seat climate control

Regulacja oparcia
na wysokości ramion
Shoulder adjustment

Funkcje Features

Regulacja wysokości pasa 60 mm
Belt height adjustment 60 
mm

3 poziomowa wentylacja /
ogrzewanie
 3-stage via NTC-controlled 
air conditioning / heating

Ergonomiczne podłokietniki
Ergonomically optimized armrests

Nośność do 150kg
Load capacity up to 150 kg

Pneumatczynie zwalniane łamanie 
oparcia Pneumatically releasable 
shoulder adjustment

Zaawansowana pneumatyczna regulacja
wysokości (120 mm) i regulacja długości siedziska
(80 mm) 
Advanced pneumatic height adjustment 
(120 mm) and seat cushion depth 
adjustment (80 mm)

Poduszki lędźwiowe z poduszkami
trzymania konturu. Integrated 
pneumatic system and lumbar 
support with side bolsters 
adaptation

Poduszka siedziska z komfortowymi
strefami
Seat cushions with multi-zone foam 
for maximum comfort
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••• PPPneumatyyyczne podparcie lędźwi
   i regulacja konturu bocznego (IPS)
• Szybkie opuszczanie
• Regulowany uchwyt antywibracyjny

Equipment
• Height adjustment (120 mm) 
• Tilt adjustment 
• Horizontal adjustment 
• Backrest adjustment 
• Air suspension 
• Shoulder adjustment 
• Seat cushion adjustment (80 mm) 

• Pneumatic lumbar support and side  
  bolster support (IPS) 
• Quick release 
• Adjustable suspension stroke

Regulacja oparcia
Backrest adjustment

Poduszki lędźwiowe
(IPS) Integrated 
Pneumatic System 
(IPS)

Szybkie
opuszczanie Quick 
release

Regulacja kołyski
Tilt adjustment

Regulacja długości 
siedziska Seat cushion 
adjustment

Regulowany
amortyzator
Adjustable vertical 
shock absorber

Regulacja wysokości z
funkcją pamięci Height 
adjustment  with memory 
function

Regulacja wzdłużna
Horizontal adjustment

ZZZdjjjęcie poglądowwwe z pełnyyym wwwyyyposażeniem Image shows full equipment

Heizung Heating

Sitzblech 
Seat pan

Bezug Cover

Gummikokos 
Coco rubber

Polster 
Foam pad

Lüfter Fan

Łamanie oparcia 
Shoulder 
adjustment

Wentylacja Seat 
climate control

Opcje Options

• Zintegrowany 3-punktowy pas
bezpieczństwa z czujnikiem  Integrated   
 3-point-belt system with belt reminder
• Regulacja wysokości pasa (60 mm)    
 Belt height adjustment (60 mm)
• Ogrzewanie i wentylacja 
 Seat heating and seat climate system
• Mechanizm obrotowy Swivel unit
• Konsola Substructure
• Podłokietniki Armrests
• Przygotowanie pod mikrofon zagłówkowy  
 Set-up for phone hands-free device
• Przygotowanie dla silników wibracyjnych  
 Set-up for vibration motor
• Czujnik obecności kierowcy 
 Seat occupancy detection
• Zintegrowany czytnik kart (tylko w wersji E)
 Integrated card reader (only E-version)

Zestaw głośnomówiący  
Hands-free device

Regulacja podłokietnika
Armrest adjustment

Włącznik mikrofonu
Microphone switch

Regulacja wysokości pasa
Belt height adjustment

Sitzklimatisierung Seat climate control



Zmiany techniczne zastrzeżone.
Zaktualizowano 09/2014
Subject to technical modifications. Updated 
09/2014

Rysunek przedstawia pełne wyposażenie
Image shows full equipment.
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