ekonomický - ekologický nízkopodlažní autobus
palivo: nafta nebo zemní plyn - CNG, na objednávku i s elektrickým pohonem

Economical - ecological low-floor bus.
Fuel: diesel oil or earth gas-CNG, per order also with electric drive

Ein ökonomischer – ökolologischer Niederfluromnibus
Kraftstoff: Dieseltreibstof oder Erdgas - CNG, auf Bestellung auch mit elektromotorischem Antrieb

Sedadla příměstského autobusu. The seats of an out-of-town bus.
Die Sitze des Omnibusses für Stadtrandteile.

Interiér městského autobusu. Interior of an out-of city bus.
Interieur des Stadtverkehrbusses.

Malý nízkopodlažní autobus pro až 28 cestujících (z toho 10-19
sedících). Je určen pro městský, příměstský a speciální provoz
(převoz invalidů, skibus, obytný vůz ...). Počet a uspořádání sedadel je variabilní dle určení autobusu a dle výběru zákazníka.

Třínápravový autobus CiBus Ena X

A small low-floor coach for 28
passengers (from which 10 – 19 sitting persons). It is intended for an
urban, out-of-town and special traffic (transporting handicapped persons, a skibus, a caravan vehicle,
…) A number as well as an arrangement of the seats is variable in
conformity with an assignment of a
coach, and also in conformity with Pojízdná dílna elektroúdržby
a Customer’s selection.
Letiště Praha
Speciální nízkopodlažní vozidlo pro údržbu naváděcích světel.
Special low-rice vehicle for maintenance of homing lights.
Nízkopodlažní vyhlídkový „cabrio” autobus se shrnovací střechou
pro příjemnou prohlídku města. 22 cestujících + průvodce + řidič.
A modified low-floor coach for sight-seeing
routes with a roll roof. In this modification
(with a roll roof) also low-floor buses suitable
for towns and cities, for 22 persons + and a driver are also manufactured by us

Dvounápravový autobus CiBus Ena Z

Dvounápravový autobus CiBus Ena Z

Dvounápravový autobus CiBus Ena Z Maxi - vozíčkáři

CiBus ENA - nové řešení - nový impuls veřejné dopravě
- ideální pro centra měst - zastávka v každé ulici
- ideální pro okrajové obce regionu - alternativa osobních automobilů a nevyužitých velkých autobusů.
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