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On yıldır sizi ileriye taşıyor.
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10. yılında Travego S yollarda.
Teknolojimizin ışığında sizin için her geçen gün gelişmeye devam ediyoruz.

Mercedes-Benz olarak ürettiğimiz ilk otomobilden 
günümüze 129 yıl boyunca otomotiv sektöründeki 
birçok ilkin altına imzamızı attık. İlk otobüs, kamyon 
ve daha birçok sayısız yenilik… 

Bugün dünyanın tüm yollarında gelişimi ve yeniliği 
simgeleyen yıldızımız, Türkiye otobüs pazarının da 
47 yıldır aralıksız lideri. Bu bilinçle taşıdığımız 
sorumlulukların gereğini yollara ve hizmetlerimize 
yansıtmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz 
70.000’in üzerinde otobüsle, Türkiye’nin yanı 
sıra, dünya yollarında da yolculuk standartlarını 
yükseltiyoruz. 

“Tek Noktada Tam Hizmet” anlayışıyla, 
kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu anda satış, satış 
sonrası hizmetleri, ikinci el, sigorta ve finansman 
konularında hızlı ve etkin bir şekilde hizmet 
veriyoruz. Ayrıca yurt geneline yayılmış etkin servis 
ağıyla Mercedes-Benz satış sonrası desteği her an 
yanınızda. 

Prestij ve kazanç dolu bir yolda ilerlemenin 
en güvenli ve konforlu biçimi…

Otobüs kullanıcılarının ve yolcularının beklentilerine 
aynı anda cevap verebilmek için tasarlanan her 
aracımızın arkasında 129 yıllık Mercedes-Benz birikimi 
ve her yıl gelişerek yenilenen otomotiv teknolojimiz 
yer almaktadır. 

Mercedes-Benz en iyiye ulaşmak için gösterdiği her 
çaba ile bir yenilik, her yenilikle de bir değer yaratır. 
Yarattığı her değer ise aşılması gereken yeni bir zirve… 
Dünyanın tüm yollarında güvenlik, konfor, prestij 
ve kazanç denildiğinde akla ilk gelen marka 
olan, sektörün değişmez lideri Mercedes-Benz 
beklentilerinizin daha fazlasına cevap verebilmek için 
Travego S’i hizmetinize sunuyor.
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Travego S, yolların yeni vaadi.

Yıllardır prestijin yollardaki simgesi Mercedes-Benz Travego S geliştirilen donanımı ile karşınızda. 

Beklentilerinizin ötesine geçmek için geleceğin teknolojisiyle üretilen Travego S, güvenlik ve konfor unsurları ile sizlere bambaşka bir kullanım ve yolculuk deneyimi sunuyor. 

Her yeniliği ile ayrı bir avantaj yaratan Travego S, kullanıcılarına fiyat-fayda değeri ile hem alırken hem kullanırken hem de satarken kazandırıyor. 

En yüksek ikinci el değeri ve düşük işletme giderleri ile Travego S, kazancın yeni yıldızı… 
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Her seferde daha fazlası.

İnce dokunuşlarla daha da mükemmelleşen Travego S’te her detay, sağladığı faydanın yanı sıra, 
tasarımın da önemli bir parçası olarak biçimlendi. Üretildiği ilk günden beri yolların lideri olan Travego, 
güç ve estetiği aynı anda yansıtan çizgileriyle sizin için gözalıcı bir duruş sergiliyor.  
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Daha detaylı bakmayı istemek yetmez, bakmak şart.

▸ Bir önceki nesline göre, toplamda 180 mm uzayan 
 Travego S, 2,55 m genişliği ve 3,97 m yüksekliği  
 ile kendi segmentinde eşsizdir.

 • 2 akslı modeli 15 SHD 12.180 mm,
 • 3 akslı modeli 17 SHD ise 14.030 mm   
 uzunluğundadır. 

▸ Travego S’te güvenliğin gücü ilk bakışta   
 anlaşılıyor. Ön Çarpışma Koruyucusu 
 (FCG-Front Collision Guard) Sistemi ile sürücü ve  
 yolcu güvenliği artırılarak, ön tamponda 40 mm,  
 şaside ise 140 mm olmak üzere toplamda 
 180 mm’lik bir uzama dış hatlara yansıyor. 

▸ Mercedes-Benz markasının çizgilerini koruyan üç  
 boyutlu ön havalandırma ızgarası ile ön tampon  
 daha estetik ve daha güçlü bir görünüm sergiliyor. 

▸ Bir önceki neslinden farklı olarak, Mercedes-Benz  
 otomobil teknolojisi ile benzer şekilde dolgu  
 uygulaması kullanılarak doğrudan yerine 
 monte edilen yeni ön cam tasarımı, sağladığı 
 şık görünümün yanı sıra, aracın montajındaki  
 kolaylığı ile cam değişimlerinde serviste   
 kalma süresini de kısaltıyor.

 ▸ Travego S’in iç dünyasında, konforu yeniden  
 biçimlendiren birçok değişim sizi bekliyor. Yolcu  
 mahallinde yeni nesil, konforlu ve tasarım harikası  
 koltuklar, yeni kumaşlar, yeni döşeme konseptleri  
 ve kolay temizlenebilen parke görünümlü zemin  
 kaplaması.

▸ Travego S’te koltuk aralıkları optimize edilerek  
 ön koltuklarda diz mesafesi genişletildi, daha rahat  
 bir yolculuk imkanı sağlandı. Çünkü mükemmel  
 konfor detaylarda gizlidir.

▸ Travego S, renklendirilmiş gösterge paneli ile  
 sürücüyü, araçla ilgili her konudan haberdar ediyor.

▸ Travego S, 10. yılına özel tasarlanan reflektif  
 özellikli folyosu ve ön ızgarada yer alan plastik  
 kabartma etiketi ile sahipleri için unutulmaz bir  
 değer yaratıyor.

▸ Travego S, özel alüminyum jantları ve koyu renk  
 camları ile görsel zenginliği artırıyor.
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Yeniliklerle dolu bir yolculuk.
▸ Sürücü mahallindeki göstergeler ve düğme   
 konfigürasyonları kontrol kolaylığı sağlıyor.

▸ Travego S sürücüsü, çok işlevli direksiyon ve komut   
 düğmeleri ile her fonksiyonun kontrolünü kolayca   
 sağlıyor. 

▸ Yüksek yol tutuş sağlayan Elektronik Seviye Kontrolü  
 (ENR), fark yaratan güvenlik standartlarından bir diğeri. 

▸ Viraj dönerken, viraj içi aydınlatma sağlayan far   
 sistemiyle yollar her açıdan aydınlık.

▸ Yağmur sensörü ve fasılalı ön silecekleri ile    
 Travego S, her türlü hava koşuluna ayak uyduruyor.

▸ Kontak kapandıktan belli bir süre sonra, farların bir   
 süre daha açık kalması ile karanlık, kullanıcılar için   
 tarihe karışıyor. Ayar menüsünde 0-60 saniye arası   
 sonradan yanma süresinin aktif duruma geçirilmesi ve  
 ayarlanması mümkün.

▸ Gün ışığına göre kendini ayarlayabilen hassas ışık   
 sensörleri ile tünel giriş - çıkışları dahil tüm dış   
 koşullarda yolunuz hep aydınlık.

▸ Adaptif fren lambaları acil duruş esnasında daha   
 iyi bir sinyal verme etkisi sağlayarak aktif güvenliği   
 yükseltiyor. 

▸ Yoldan gelen darbelere karşı esneklik sağlayan   
 ön aks, yolculuk konforunu artırıyor.
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▸ Travego S’te yer alan ilave akstaki bağımsız   
 süspansiyon, sürüş kalitesini artırırken, aynı zamanda  
 lastik ömrünü de uzatıyor.

▸ Daha üstün aydınlatma performansı sağlayan ve 
 gözalıcı bir görünüme sahip kısa hüzmeli Xenon farlar,  
 Travego S’te standart olarak sunulmaktadır. Üstelik   
 entegre far yıkama sistemi sayesinde araç seyir   
 halindeyken tek tuşla Xenon farlar yıkanabilmektedir. 

▸ Daha güçlü ve homojen fren etkisi sağlamak için   
 yeniden tasarlanan elektronik fren sistemi ile   
 Travego S, her an durmaya hazır.  

▸ Geliştirilmiş hava körükleriyle sürüş dengesi dört   
 dörtlük.

▸ 30.000 km’den 45.000 km’ye çıkarılan bakım   
 aralıklarıyla Travego S çok daha ekonomik.
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Yollardaki koruyucu teknoloji.

Ön Çarpışma Koruyucu Sistemi 
(FCG-Front Collision Guard)
     
▸ Kaza anında Travego S’in altına araç girmesini    
 önleyerek güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

▸ Ön taraftan gerçekleşen çarpışmalar sırasında darbeleri   
 emerek kaza anında sürücü, personel ve yolcular için güvenliği  
 maksimuma çıkartıyor.

▸ Çarpışma anında, sürücü koltuğunu arkaya kaydırarak   
 kullanıcıyı gelen darbelerden ve sıkışmalardan koruyor.

▸ Sağladığı güvenliğin dış hatlardaki yansıması ise ön    
 tamponda 40 mm, şaside 140 mm olmak üzere toplamda   
 180 mm’lik bir uzama olarak biçimleniyor.
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Tüm kontrol elinizin altında.

Travego S gösterge ekranı, sürüş konforunun son gözdesi.
     
▸ Travego S’in üç boyutlu formatta, renkli görselliğe sahip gösterge ekranı, sürücüye aracın durumunu  
 net ve anlaşılabilir bir şekilde aktarıyor. 

▸ Araç hareketsizken sürücü, gösterge ekranından; kapılar, bagaj bölmesi kapakları, motor kapakları, 
 tavan kapakları ve frenler hakkındaki bilgileri takip edebiliyor.

▸ Araç seyir halindeyken ise tempomat, limitör, şerit takip asistanı (opsiyonel) ve diğer önemli bilgileri  
 ekrana yansıyor. Böylece kullanıcı her an araç hakkında bilgilendiriliyor. 

▸ Gösterge ekranı, araç harekete geçtiğinde ya da durduğunda otomatik olarak değişiyor.

Geliştirilen özellikleriyle yolcusu, sürücüsü ve personeli için yüksek konfor vadeden Travego S, 
benzersiz bir yolculuk deneyimi yaşamanız için tasarlandı.
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Kaliteyi yükselten standartlar.
▸ Travego S’in kokpit dizaynında her şey ergonomik ve kolay ulaşılabilir şekilde   
 konumlandırıldı. Böylece, sürücü için tüm kontrol unsurlarına rahatça ulaşım imkanı  
 sağlanıyor. 

▸ Dijital takograf, ses ve DVD sistemi; ısıtma, havalandırma ve klima ünitesi, düğme  
 konsolu gibi kontrol ünitelerinin optimize edilerek orta konsola yerleştirildiği Travego S,  
 sürücüsüne her konuda tam bir hakimiyet olanağı sunuyor. 

▸ Çok daha ergonomik bir tasarım ve fonksiyonel komut düğmeleri ile multifonksiyonel  
 direksiyon, Travego S’te sürüş konforunu artırıyor. Sürücü; yağmur/ışık sensörlerini  
 açma kapama, hataları okuma ve silme, ekran menülerine ulaşım, ses ve iletişim  
 sistemlerinin kontrolü gibi birçok fonksiyonu sürüş konsantrasyonunu kaybetmeden,  
 direksiyondan kontrol edebiliyor.    

▸ Grammer sürücü koltuğu standart olarak sunuluyor. Konforlu sürüş için her ayrıntının  
 düşünüldüğü Travego S’te sürücü koltuğu; süspansiyonlu, 3 nokta emniyet   
 kemerli, entegre koltuk başlığı, ağırlığa göre otomatik ayarlama, pnömatik bel desteği,  
 yanlarda pnömatik uyum, ayarlanabilir darbe amortisörü, ayarlanabilir koltuk sırtı,  
 pnömatik yükseklik ayarı, eğim ayarı, yatay ayarlama, oturma derinliği ayarı, duvar  
 tarafında sabit kumanda takımı özellikleri ile donatılmıştır.

▸ Travego S’te standart olarak sunulan 8 kW soğutma ve 18 kW kapasiteli ısıtma   
 sürücü bölümü kliması, sürücüye özel iklimlendirme imkanı sağlıyor ve sürüş   
 konsantrasyonunu artırıyor. Sürücü bölümü klimasına ek olarak sürücü yatma yerindeki  
 kliması ile de konforu artırmaktadır.

▸ Uzun mesafe yolculuklarda konfor ve güvenliği artıran, ayrıca olumsuz hava ve yol  
 koşullarında daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayan Michelin lastikler  
 Travego S’te standart olarak sunulmaktadır. 

▸ Travego S’te özel alüminyum jantlar ile hem estetik hem ağırlık olarak kullanıcısına  
 hitap etmektedir.

▸ Travego S’te yükseltilmiş akü kapasitesiyle (240 Ah) akü ömrü uzatılmıştır.

▸ Koyu renk camlar ve kolay temizlenebilir parke görünümlü zemin ile daha yüksek  
 yolculuk keyfi sunmaktadır.
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Yeni nesil koltuklar ile 
yolların konforlu yüzü.

▸ Şık görünümlü koltuklarda dinamik tasarlanmış geniş yüzeyli kolçaklar kolaylıkla aşağıya iniyor   
 ve herkesin kolayca kullanabileceği şekilde, kolçağı hafifçe kaldırmak yetiyor. Yüzeyi geniş   
 bir konumlandırma kolu sayesinde koltuk hem arkaya yatabiliyor hem de yana kolayca açılabiliyor.   
 Yolcular bu koltuklardan kalkmak istemeyecek. 

▸ Yeni nesil koltukların köşe tutamakları şık ve ergonomik.

▸ Yeni nesil koltukların geliştirilmiş servis sehpası dizaynı yolculuklar sırasında dökülmeleri    
 engelliyor, konforu artırıyor.
 
▸ Sünger altına yerleştirlen yay sistemiyle çok daha fazla konfor sunan yeni koltuklar, aynı    
 zamanda alüminyum ile desteklenen yan panelleri sayesinde daha stabil ve sağlam konstrüksiyon   
 sunarak, titreşimi ve yolculuk esnasında ses oluşumunu engelliyor. 

▸ Yeni nesil koltuklar önemli oranda ağırlık azalımı sağlayan teknolojileriyle araçta yakıt sarfiyatını   
 direkt etkileyen 70 kg ağırlık tasarrufu sağlıyor.

Travego S’in yeni nesil koltukları; ergonomik yapısının yanı sıra, rahat kullanımı ile yolculuk keyifini 
artırıyor, en uzun yolculuklarda dahi benzersiz konfor sunuyor.
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Travego S ayrıcalıklarla tasarlandı.
Travego S, misafirlerini yol boyunca kusursuz bir dünyada ağırlıyor. En ince detaylarda bile kaliteyi ve 
prestiji yansıtan iç dünyasıyla yolculuğun en keyifli halini yolcularınız için sunuyor.

▸ Travego S’te alüminyum gümüşü ve piyano     
 siyahı renk seçeneklerine sahip şık hava kanalı ve    
 paket rafı tasarımı, iki kademeli kullanılabilen neon    
 aydınlatma sistemiyle tamamlanıyor. Yeşil renkli ledlerden   
 oluşan gece ve koridor aydınlatması, gece yolcuları için   
 mükemmel bir atmosfer sağlıyor. 

▸ Yenilenmiş servis setleri, yüksek kalite lüks kadife    
 kumaştan üretilen tavan, yan duvar döşemeleri, koltuk   
 sırası isimleri gibi detaylar Travego S’in kusursuz iç    
 tasarımının diğer parçaları.
 

▸ Koltukların üzerinde ayarlanabilir ve kapatılabilir    
 havalandırma üniteleri bulunuyor. Okuma lambalarını   
 açmak, hostes ikaz ışığını yakmak ya da hoparlörü    
 kapatmak için sadece nazik bir dokunuş yeterli oluyor.

▸ Travego S, her mevsim ve hava koşulunda, yolcu    
 kabinine ideal sıcaklık ve nem şartlarını sağlayacak    
 güçlü bir klima sistemine sahip. Otobüsün orta kısmına   
 yerleştirilmiş hassas kontrollü tam otomatik klima,    
 homojen ısı dağılımı ve düşük ses seviyesi ile yolcunun   
 seyir konforunu artırıyor.
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▸ Ses ve görüntü sistemleri, ön ile orta  
 kısımdaki ekranlar ve DVD Player ile  
 Travego S, sinema keyfini yolculuğa  
 taşıyor.

▸ Travego S sizi hayata bağlıyor.   
 Turkcell işbirliğiyle sadece 
 Mercedes-Benz otobüsleri için
 geliştirilen 3G Wireless Router   
 Modem ile yolculuk boyunca   
 internetiniz her an yanınızda. Ayrıca,  
 Travego S’te opsiyonel olarak   
 bulunan şarj üniteleri sayesinde   
 dizüstü bilgisayarlarınız ve diğer   
 elektronik cihazlarınız sizi yarı yolda  
 bırakmayacak.

▸ Travego S yolculara mükemmel   
 servis hizmeti sağlayacak her detayın  
 düşünüldüğü bir tasarıma sahip. 
 Orta bölümdeki mutfak ünitesinde  
 su ısıtıcısı ve hassas kontrollü   
 buzdolabı bulunuyor. Mutfak   
 ünitesinin üst kısmındaki kapaklı   
 bölüm ise servis malzemeleri   
 için bir dolap görevi görüyor.
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Mercedes-Benz’in orijinal 
eğlence anlayışı.
Yolların eğlencesi, Mercedes-Benz Eğlence ve Bilgi Sistemi: Mercedes-Benz, 
geliştirdiği teknolojiler ile şehirlerarası taşımacılıkta her gün yeni bir adım atıyor. 
Lisanslı müzik ve DVD filmlerden yolcu gözüne, TV kanallarından radyoya, sunduğu 
birçok özellikle yolculara kendilerini evlerinde hissettiriyor.

Önce Güvenlik: Konforlu yolculuklar, kalitesi ispatlanmış güvenlik sistemlerinin 
geliştirilmesiyle başlar. Bu anlayışın bir ürünü olan Mercedes-Benz Eğlence ve Bilgi 
Sistemi, ISO normlarına uygun yapısı ve yollardaki en yüksek ekran çözünürlüğüne sahip 
ekranlarıyla şehirlerarası yolculuklarda yeni bir dönemi başlatıyor.

Mercedes-Benz, geliştirdigi her teknolojide kalite, güven ve konforu en üst seviyede 
tutar. Ancak, fabrika çıkışından sonra Mercedes-Benz yetkili servisleri dışında yapılan 
tüm çalışmalar, hem karoser hem mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde olumsuz 
etkiler yaratır. Bu sebeple, Mercedes-Benz Eğlence ve Bilgi Sistemi’nin orijinal fabrika 
standartlarında üretilmesi, hem yolcu ve firma güvenliği hem de Mercedes-Benz 
kalitesinin sunduğu 2 yıllık garanti açısından önemlidir. Ayrıca, tüm bakım ve onarımlar 
ülke çapında yaygın Mercedes-Benz servis ağında uzman teknisyenler aracılığı ile yapılır.

Televizyon: Televizyon ekranlarında severek izlenen dizi ve programlar, 
Mercedes-Benz Eğlence ve Bilgi Sistemi sayesinde seyahatlerde de takip edilebiliyor.
Filmler: Birçok kategoriden lisanslı filmler, sinemaseverlere yol boyunca eşlik ediyor.
Müzikler: Yeni çıkanlardan klasiklere yüzlerce MP3 ile oluşturulan zengin müzik arşivi, 
yolculuklara keyif katıyor.
Radyo: Uydudan yatay ve dikey yayın yapan radyo kanalları, yolculuk boyunca yolculara 
eşlik ediyor.
Sistem Ayarları: Ekranın alt kısmında bulunan, hareketi uzaktan algılayabilen kapasitif 
tuş takımı, yolculara pratik kullanım imkanı sağlıyor.
Info: Sistemde bulunan film ile yolculara ekran kullanımı anlatılıyor.
GPS: Navigasyon sistemi yolculuk boyunca aracın nerede olduğunu takip etme imkanı 
sağlıyor.
Yolcu Gözü (Opsiyonel): Aracın ön kısmında bulunan sistem ile tüm ekranlara aktarılan 
yol görüntüsü, her koltukta birinci sıra keyfi sunuyor.   

TV kanalları ve 
lisanslı filmler

GPS

Radyo kanalları ve        
yüzlerce lisanslı MP3

Yol kamerası
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Travego S, Mercedes-Benz BlueTec® Dizel teknolojisiyle doğanın yanında.

▸ EURO 5 egzoz emisyon normlarını karşılayabilmek için çalışan Mercedes-Benz,   
 ülkemizde 2009 yılından beri SCR teknolojisini kullanmaktadır.

▸ BlueTec®, Mercedes-Benz’in SCR teknolojisine verdiği isimdir. SCR (Seçici   
 Katalitik İndirgeme) ise azot oksitleri, azot ve su buharına dönüştürme yöntemidir.  
 “Motor dışı çözüm” olarak da adlandırılan SCR teknolojisinde, manifolttan çıkan  
 egzoz gazının içine AdBlue sıvısı enjekte edilmekte ve böylece katalizatörden   
 geçen gazın zararlı gaz ve partikül seviyesi EURO 5 normunu karşılayacak şekilde  
 aşağıya çekilmektedir.

▸ Geçmişte, yakıt sarfiyatını artırmaksızın azotlu oksit emisyonları ile zararlı   
 partikülleri aynı anda indirgemek mümkün değildi.

 BlueTec®, Mercedes-Benz’in geliştirdiği daha az partikül üreten ve daha az yakıt  
 tüketen yeni nesil motorların, egzoz gazını yeniden işleyen SCR teknolojisi ile bir  
 kombinasyonudur.

▸ AdBlue®, SCR işleminde kullanılan ve DIN 70070 normuna   
 göre üretilmiş olan %32,5 oranında üre içeren sulu çözeltidir.   
 Amonyak maddesi, trafikte sorunsuz taşınabilmesi için;   
 zehirsiz, kokusuz ve sulu bir çözelti olan AdBlue® içerisinde   
 çözülmüştür. AdBlue® ayrı bir tankta depolanır ve bir   
 dozajlama ünitesi yardımıyla amonyağa dönüşeceği sıcak   
 egzoz gazının içerisine püskürtülerek ihtiyaç kadar tüketilir.
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Güvenliğin gelişen yüzü.

▸ FPS (Esnek Programlanabilir Kumanda Ünitesi) ile kablolar 
 azalıyor, sistem sadeleşiyor. Mercedes-Benz S-Serisi otomobillerin 
 elektronik sistemi, uyarlanmış haliyle Travego S’te sunuluyor.   
 Otobüs üzerinde bulunan tüm elektrik ve elektronik ekipmanlar  
 tesisata, FPS aracılığıyla bağlanıyor. FPS, kablolarıyla sadece   
 elektrik değil, veri transferi de yapıyor. Travego S içindeki   
 tüm cihazlar, otobüsün çeşitli noktalarında yer alan FPS   
 modülleri ile elektronik olarak kumanda ediliyor. Böylece, kablo  
 miktarı ve eski sistemde kullanılan diyot, röle, switch gibi elemanlar  
 azalıyor. Sistem sadeleşerek daha güvenilir hale geliyor.

▸ FPS aracı sürekli gözlüyor, arızaları buluyor. Sürüş konforu, güvenlik  
 ve sürüş dinamiğiyle ilgili tüm elektronik sistemler kendi aralarında  
 çok daha etkin ve hızlı iletişim kurabiliyor. Akıllı elektronik sistem  
 ile fren ve debriyaj balataları aşınma miktarları, yağ  seviyesi, tüm  
 tüplerin hava basınçları ve yağ basıncı gibi pek çok değerin takibi  
 sağlanıyor. FPS üzerinden arıza tespiti ve ikaz sistemi çok daha  
 kapsamlı, hızlı ve hedefe yönelik yapılabiliyor.

▸ On Board Diagnose; hata tespit ve ikaz sistemi. Travego S’in arıza   
 tespit sistemi, arızaları sürücüye detaylı olarak gösteriyor. Hata tespit   
 sistemi ile elde edilen bilgiler, kontrol panelinde bulunan ekrandan kolayca  
 okunabiliyor. Böylece arızadan hemen haberdar olan sürücü, hızlı bir şekilde  
 gerekli önlemi alabiliyor.

▸ Otomatik yedekleme/yükleme sistemi. Her FPS ünitesinin programı, bir  
 sonrakinde yedek olarak bulunduğundan, herhangi birinin yerine boş bir  
 ünite takıldığında sistem tarafından fark edilerek, ilgili yazılım otomatik  
 olarak yeni üniteye yükleniyor.

Travego S’te Mercedes-Benz teknolojisinin güvenliğiniz için geliştirdiği pek çok 
yenilik sizi bekliyor. EBS, ESP, ABS, BAS, ASR, ART, SPA, FPS, ENR ve daha birçoğu…

Travego S Esnek Programlanabilir Kumanda Ünitesi (FPS), 
elektronik teknolojisinin en ileri ve yalın halini sunuyor.
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Travego'ya özel, “First Class” 
bir dünya: MB Lounge 2+1 

▸  Travego’ya özel olarak üretilen, şıklığıyla göz kamaştıran, yeni nesil 2+1 koltuklar; yan yana   
 seyahat opsiyonunun yanı sıra, tek kişilik koltuklarda müstakil seyahat imkanı da sağlıyor. Son   
 derece ergonomik yeni koltuklarıyla MB Lounge, yolculuğu konforlu bir deneyime dönüştürüyor. 

▸ Özel tasarlanan MB Lounge’un ileri teknoloji ile üretilen koltuklarında yolculara maksimum   
 rahatlık sağlayacak her türlü detay düşünüldü. Ayrıca MB Lounge koltuklarda TV ve radyo   
 kanallarının yanı sıra, onlarca film ve müzik seçeneği ile yolculuğu eğlenceye dönüştüren   
 Mercedes-Benz Eğlence ve Bilgi Sistemi de isteğe bağlı olarak sunuluyor. 

▸ Ek olarak, Mercedes-Benz otobüslerde standart olarak sunulan kablosuz internet altyapısı ve   
 MB Lounge’da isteğe bağlı olarak sunulan şarj üniteleri ile yolcular dizüstü bilgisayarlarını yol   
 boyunca kullanabiliyorlar.

Yeni 2+1 MB Lounge koltuklarda:

▸ Daha yüksek sırtlık ve boyunluk, daha geniş ve uzun koltuk minderi ve yine daha geniş baldır   
 dayama imkanı sunulmuştur.

▸ Müşteri talepleri doğrultusunda koltuk sırtı yatma açısı artırılmış ve ayakların sıkışmasının   
 önlenmesi için baldır dayama yükseklik açısı optimize edilmiştir.

▸ Koltuk aralarında yer alan konsollar maksimum konfor sunacak şekilde tasarlanmıştır. 

Yalnız Travego’da sunulan MB Lounge, maksimum konfor arayan yolcularını uçak konforuyla buluşturuyor. 
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ESP Viraj Güvenlik Sistemi

Travego S'te sürüş keyfi, ESP ile dengeli ve güvenli.

Yeni disk frenleri ve EBS ile Travego S’in frenleme sistemi daha etkili.

ENR (Elektronik Seviye 
Kontrolü)

FCG (Front Collision Guard - 
Ön Çarpışma Koruyucu)

Yetersiz manevra Aşırı manevra

▸ Seyir sırasında sensörleri aracılığıyla direksiyon açısını,  
 yanal ivmeyi ve aracın sapma oranını sürekli kontrol   
 altında tutan ESP (Elektronik Stabilite Programı),   
 sürücünün ihtiyacı olduğu anda harekete geçen aktif  
 güvenlik sistemidir.

▸ ESP sayesinde aracın devrilme veya virajlarda yoldan  
 çıkma riski önemli ölçüde azalmaktadır.

▸ Araç uzun ve keskin virajlarda veya hızlı şerit   
 değiştirme sırasında kritik bir duruma gelirse;   
 ESP (Elektronik Stabilite Programı) her tekerleğe   
 gerektiği kadar fren kuvveti uygularken motor   
 kumandasına da etki ederek hızı azaltıyor. Böylece   
 araç, dengesini yeniden kazanana kadar kontrollü ve  
 etkili biçimde yavaşlıyor.

▸ Yeni jenerasyon ön ve arka disk frenleri, tüm   
 tekerleklerde daha güçlü ve homojen bir fren etkisi   
 sağlıyor. 

▸ EBS (Elektronik Frenleme Sistemi) sayesinde frenler  
 elektronik olarak daha hızlı ve hassas kumanda   
 edildiğinden, çok daha kısa sürede reaksiyon   
 verebiliyor. EBS, 10 bar basınçlı kuru hava sistemi ile  
 birlikte fren mesafesini önemli oranda azaltıyor.

▸ ABS (Anti-Blokaj Sistemi), ASR (Patinaj Önleyici 
 Sistem), BAS (Fren Destek Sistemi) hidro dinamik   
 retarder, motor freni, viraj güvenliğini sağlayan   
 ön ve arka aks stabilizatörleri Travego S’in yüksek   
 standartları arasında bulunuyor.

▸ Travego S’te Mercedes-Benz teknolojisinin   
 güvenliği artırmak için geliştirdiği ENR, standart   
 olarak yer alıyor. Aracın yükseklik ayarını    
 elektronik olarak yapan ENR, daha iyi bir yol tutuşu  
 sağlıyor. Ayrıca, optimize edilmiş körük tasarımı   
 ise uzun ömür imkanı sunuyor.

▸ FCG sistemi kaza anında Travego S’in altına araç girmesini önler,  
 çarpışma sırasında darbeleri emer, aynı zamanda da sürücü koltuğunu  
 arkaya kaydırmak suretiyle kullanıcısını korur. FCG sisteminin  
 sağladığı güvenliğin dış hatlardaki yansıması ise ön tamponda 40 mm, 
 şaside ise 140 mm olmak üzere toplamda 180 mm’lik bir uzama  
 olarak biçimleniyor.

ESP EBS BAS ABS

ASR FPS ENR
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 Travego S ile her şey yolunda.

ART (Araç Takip Tempomatı) Viraj içi aydınlatma farları.

Fasılalı ön silecekler.

SPA (Şerit Takip Asistanı)

▸ ART, öndeki araç ile aradaki takip mesafesinin   
 düştüğünü algıladığı anda, sürücü tarafından   
 önceden belirlenen mesafe yeniden sağlanana kadar  
 frenleme yapar. Önde bir araç bulunmadığı takdirde   
 seyir kontrolü (tempomat) gibi çalışır.

▸ ART, sürücülere özellikle ana yollarda trafiğin sıkışık   
 ve ağır aktığı durumlarda yardımcı olur ve sürücünün  
 hızı düşürmek için sürekli fren yapma yükünü önemli  
 ölçüde azaltır. Gecikme, azami frenleme gücünün   
 yaklaşık %20’siyle sınırlandırılmıştır.

▸ Mercedes-Benz teknolojisinin geliştirdiği dönüşler   
 sırasında köşeleri aydınlatan far sistemi ile artık   
 yolunuzun her noktası aydınlık.  

▸ Hava etkenlerinin (yağmur, kar) yoğunluğuna göre   
 silme hızını ayarlayan ve sensörleri sayesinde  
 otomatik olarak çalışan ön silecekler, Travego S’in   
 sürücüsüne sunduğu başka bir güvenlik ve rahatlık   
 özelliği. Ayrıca, silecek mekanizmasındaki aşınma   
 azalıyor.

Üçüncü aksta bağımsız 
süspansiyon, ERA. 
▸ Travego S’te üçüncü akstaki bağımsız    
 süspansiyon, daha kaliteli sürüş imkanı sunmasının   
 yanı sıra, lastik ömürlerini de uzatarak daha  
 güvenli bir şekilde yol almanızı sağlıyor. Aynı   
 zamanda ergonomik tasarımıyla, araçta 150 kg   
 ağırlık tasarrufu yaparak yakıt tüketiminin  
 azalmasına katkı sağlıyor.

Acil durumlar için manuel 
güvenlik önlemleri.
▸ Travego S’in kapıları acil durum anında    
 dışarıdan da açılabiliyor. Aracın içinde bulunan   
 emniyet  vanalarının aynısı dış kısımda, kapıların   
 yanında bulunuyor. Böylece; gerektiğinde    
 dışarıdan da havası boşaltılarak kapıların kolayca   
 açılması sağlanıyor.

“Yolumu Aydınlat” 
ışıklandırma sistemi.
▸ Mercedes-Benz otomobillerinde kullanılan  
 “Yolumu Aydınlat” ışıklandırma sisteminin adapte   
 edildiği Travego S, araçtan indiğinizde de   
 yolunuzu aydınlatıyor. “Yolumu Aydınlat” ışıklandırma  
 sisteminde farların açık kalacağı süre, gösterge   
 panelinden, 0-60 saniye aralığında ayarlanabiliyor.

▸ 2007 yılından itibaren SPA, isteğe bağlı donanıma   
 dahil edilmiştir. Bu sistem karayolu üzerindeki   
 yol şeritlerini optik bir okuyucu ile takip edip   
 aracı hizalar ve aracın bu şeritler dahilinde kalmasına  
 yardımcı olur. Aracın yol şeritlerinden çıkması   
 durumunda koltuğa bağlı titreşimli sistem    
 ile sürücüyü uyararak aracın yoldan 
 çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.



26

Travego S ile her anlamda kazanç.

Kalite, kendini zorlu yıllarda ve yollarda kanıtlar…

▸ Travego S çevre dostu EURO 5   
 standartlarında, farklı motor   
 tipleri ile sunuluyor. Travego S 17   
 SHD 16 lt hacminde, 503 PS DIN   
 (370 kW) gücünde V8 motor ve  
 Travego S 15 SHD 12 lt hacminde,  
 428 PS (315 kW) gücünde sıralı 
 6 silindir motor.

▸ Travego S’te üçüncü akstaki   
 bağımsız süspansiyon, daha kaliteli 
 sürüş imkanı sunmasının yanı sıra, 
 lastik ömürlerinin de uzamasını   
 sağlıyor. Yeniden tasarlanan   
 ön aks ise yoldan gelen darbelere  

 karşı esneklik sağlayarak hem   
 aracın konforunu artırıyor hem de  
 yürüyen aksamdaki yıpranmaları   
 azaltarak aracın serviste kalma   
 süresini kısaltıyor.

▸ Travego S’te birim yakıt    
 pompaları (PLD) sayesinde, her bir 
 silindir için bağımsız hassas kontrol 
 sağlanabiliyor. Silindirlerde mekanik  
 problemlerden kaynaklanabilecek 
 basınç kayıpları tamamen ortadan 
 kalkıyor, motor her zaman düzenli  
 ve sessiz çalışıyor. Tüm pompalar 
 birbirinin yerine kullanılabildiği 

 gibi, herhangi bir pompanın   
 arızalanması aracı yolda bırakmıyor.  
 Arıza durumunda sadece ilgili   
 silindir pompası değiştiriliyor, tamir  
 bakım süresi kısalırken yedek parça  
 onarım maliyeti düşüyor. 

▸ Travego S, en yüksek performansı  
 optimum yakıt tüketimi ile sağlıyor.

▸ 1800 bara ulaşan püskürtme  
 basıncı ile daha iyi yakıt-hava 
 karışımı sağlanıyor, performans   
 artarken yakıt tüketimi ve egzoz   
 emisyonları düşüyor.

▸ 30.000 km’den 45.000 km’ye çıkan  
 bakım aralıkları, servis ziyaretlerini  
 ve bakım maliyetlerini azaltıyor.
 Travego S; sürücüsüne ve sahibine  
 daha uzun süre hizmet veriyor, daha  
 çok kazanç getiriyor.

Travego S her alanda liderliğini sürdürüyor. Yolcular ve araç personeli için sunduğu avantajların yanı sıra, benzersiz teknolojisiyle de sürücüsünü ve araç sahibini memnun ediyor. 
45.000 km’ye çıkan periyodik bakım aralıkları ile bu alanda da lider olan Travego S; güçlü motoru, dayanıklı karoseri, düşük yakıt tüketimi ve üstün güvenlik özellikleri ile kullanıcılarına çok 
daha fazla kazanç sağlıyor.
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KTL ile uzun yıllar 
paslanmaya karşı koruma.
Araç kalitesi açısından büyük önem taşıyan, paslanmaya ve korozyona karşı üstün 
koruma sağlayan Katoforez (KTL) Türkiye’de otobüs üretiminde ilk kez 
Mercedes-Benz Hoşdere Fabrikası’nda gerçekleştirilmiştir. KTL (Katodik Daldırma 
Kaplaması), işlenmiş parçanın daldırma metodu ile kaplandığı elektrokimyasal 
bir yöntemdir. Kompleks yapıdaki ve yüksek miktarlardaki ürünler için çok uygun 
kaplama yöntemidir. KTL, öngörülen periyodik bakımların yapılması şartı ile aracı 
uzun yıllar paslanmaya karşı korumaktadır.

▸ Travego S’in karoserisi komple katoforez banyosuna daldırılıyor ve profillerin   
 iç - dış tüm yüzeyleri elektroliz tekniği ile koruyucu madde ile kaplanıyor. 
 Travego S, dünyada sayılı otobüs üreticisi tarafından uygulanan bu yöntemle   
 uzun yıllar paslanmaya ve korozyona dayanıklı hale geliyor.
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Otobüsün finansal çözümü!

Daha fazlasını isteyenler için varız!

1990 yılında kurulan Daimler Financial Services AG, 40’a yakın ülkede 180’den fazla noktada 7.000’den fazla çalışanıyla Daimler Grubu’na ait araçlar için 
kişiye ve markaya özel finansman, finansal kiralama ve sigorta hizmetleri sağlamaktadır. Dünyada satılan her 3 Daimler Grubu aracından biri, en büyük 
finansal hizmet kuruluşlarından biri olan Daimler Financial Services aracılığı ile finanse edilmektedir.

Grubun Türkiye operasyonlarını yürütmek üzere 2000 yılının Nisan ayında İstanbul’da kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., grup araçlarına 
finansman desteği vermektedir. 2001 yılında kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. ile grup araçlarına finansal kiralama hizmeti de sunmaya 
başlamıştır. Markaya özel finansman paketlerini bayi satış noktalarında araç ile birlikte müşterilerine sunan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2008 yılının 
Haziran ayında bünyesine kattığı Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile hizmet yelpazesine sigortayı da eklemiştir.

Finansman 
Bayi noktalarımızda otobüsünüzü seçtiğinizde yorulmadan kredi başvurunuzu da 
yapabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Standart Ödeme Planı, Mevsimsel 
Ödeme Planı gibi birbirinden farklı ödeme planı alternatiflerinden birini tercih ettiğiniz 
takdirde kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun koşullarla kullanacağınızdan 
emin olabilirsiniz.

2. El Finansman 
2. El Daimler Grubu araçlarından birini almayı düşünüyorsanız, 2. El Finansman sizin 
için en uygun seçenek. Aracınıza Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu 
avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, bir yetkili 
bayimize uğrayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek.

Sigorta 
Mercedes-Benz Kasko otobüsünüz için en uygun ve geniş kapsamlı kasko çözümlerini 
size “Yıldızım” paketi ile sunuyoruz. “Yıldızım” Kasko Poliçesi, otobüsünüzün tüm 
hasarlarda yetkili servis güvencesinde, orijinal yedek parça ve Mercedes-Benz işçiliği 
ile onarımını sağlıyor. Böylece otobüsünüz her zaman bir Mercedes-Benz olarak kalıyor 
ve değerini koruyor. Ayrıca “Yıldızım” kasko ürünü ile otobüsünüzü tek bir poliçeyle 
dört yıla kadar teminat altına alabilirsiniz.

Mevsimsel Ödeme Planı
Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak değişebilir. Size ve şirketinize özel 
ödeme koşulları ile gelirinizin arttığı dönemlerde yüksek tutarlı, gelirinizin nispeten 
azaldığı dönemlerde küçük tutarlı ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Finansal Kiralama 
Hayallerinizdeki Daimler Grubu otobüslerinden birini alırken finansal kiralama 
alternatifini tercih ettiğiniz ilk an kazanmaya başlayabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’in Standart Ödeme Planı ya da Mevsimsel Ödeme Planı paketlerinden birini 
tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bittiğinde küçük bir bedel karşılığında 
otobüsünüzü devralabilirsiniz.

Standart Ödeme Planı
Geliriniz sabit ve düzenli ise Standart Ödeme Planı tam size göre olabilir. Seçtiğiniz 
vade boyunca, aylık tutarı sabit geri ödemelerle dilediğiniz araca sahip olabilirsiniz. 
Standart Ödeme Planı ile “Standart Dışı” bir yaşamı planlayabilirsiniz.

Dünyada, satılan her üç Daimler Grubu aracından biri, en büyük finansal hizmet kuruluşlarından biri olan 
Daimler Financial Services AG aracılığı ile finanse edilmektedir.
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Mercedes-Benz, Satış Sonrası’nda da yanınızda.

%100 orijinal kalmasını sağlayın, aracınızın geleceğini sağlama alın.

Mercedes-Benz Service24h

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan Mercedes-Benz Türk Satış 
Sonrası Hizmetleri bünyesinde Satış Sonrası Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
Yedek Parça ve Servis Teknik Destek Hizmetleri’ni sürekli geliştirmekte ve Türkiye’nin 
dört bir yanındaki yetkili servisleriyle Mercedes-Benz sahiplerine ulaştırmaktadır.

Mercedes-Benz araçlara özel tasarlanmış el aletleri ve yüksek teknolojili arıza teşhis 
ve diyagnoz cihazları ile donatılmış servislerde; davranış ve teknik eğitimleri almış, 
uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi Mercedes-Benz Türk Servis Ağı personeli 
ile; uzman, rekabetçi, yenilikçi, kaliteli ve sorumlu servis hizmetini orijinal yedek parça 
güvencesi ile sunmaktadır.

Mercedes-Benz Türk A.Ş., Daimler’in global lojistik altyapısı sayesinde Mercedes-
Benz araçların orijinal yedek parçalarını en kısa sürede temin etmekte ve Türkiye 
çapında hizmet veren bayi ve yetkili servislerine ulaştırmaktadır. Böylece aracınız 
orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmeden Mercedes-Benz güvencesi ile gerekli bakımı 
görür ve değer kaybetmez. Mercedes-Benz marka otobüs sahibi olmaya karar 

veren müşterimize, uygun ödeme seçenekleriyle müşterimizin ihtiyaçlarına göre 
oluşturulan bir bakım sözleşmesi seçeneği sunulmaktadır. Satış sonrasına yönelik özel 
uygulamalarımız hakkında bilgiler, Mercedes-Benz Collection ürünleri, rota planlama 
desteği, yetkili bayi ve servis bilgileri sadece bir tık uzağınızda; 
www.mercedes-benz.com.tr

Mercedes-Benz Service24h, 365 gün 24 saat boyunca, herhangi bir arıza durumuna 
müdahale etmek üzere Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından kurulmuş bir yol yardım 
hizmetidir.

Mercedes-Benz Service24h Çağrı Merkezi Yurt içinden aramalarınız için, Türkiye’nin 
her yerinden: 444 62 44, Yurt dışından aramalarınız için: 00 90 444 62 44
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Alırken içiniz rahat olsun, 
satarken de...

Bildiğiniz Mercedes-Benz kalitesi, 2. El otobüs pazarında size tam destek veriyor.

2. El otobüs alımda veya satımda, güvenilir her marka, model ve yaşta 
2. El otobüs ve düşlediğiniz hizmetleri BusStore’da bir arada bulabilirsiniz. 

BusStore profesyonel ve üstün kalitede hizmetiyle, size benzersiz 2. El otobüs seçenekleri sunar.  
Tek noktada tam hizmet felsefesiyle hareket eder. Alım - satım, takas ve finansman işlemlerinizde 
gereksinim duyduğunuz her aşamada yanınızda olur. 

BusStore güvencesinde satışa sunulmuş tüm 2. El otobüslerimize www.BusStore.com.tr  

web sayfasından, BusStore Hadımköy İstanbul’dan veya yetkili Mercedes-Benz Türk acentelerinden 
ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için 444 62 44. 

Mercedes-Benz'den 2. El Otobüsler ve Hizmetler



31



32

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından 
(Şubat/2015) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanıldığı işaret veya 
numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk 
farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. http://www.mercedes-benz.com.tr

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi Mercedes Caddesi No:2 34500 Esenyurt - ‹stanbul, Telefon 0212 867 30 00 Faks 0212 867 44 77


