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Concept

THE NEW MAGIRUS TEAM CAB

1
KONCEPT

KONSTRUKCE
VÝROBNÍ ZÁVOD

150 LET ZKUŠENOSTÍ



Magirus TEAM Cab – Raffaele Sperandeo
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Magirus TEAM Cab

Koncept: široká nabídka provedení

     1+5+BA      1+8      1+8+BA

M L XL

1885 mm 2005 mm 2185 mm

PŘIPOJENÍ K NÁSTAVBĚ PŘIPOJENÍ KE KABINĚ SAMONOSNÉ PROVEDENÍ

    JEDEN    
MODULÁRNÍ 

KONCEPT RÁMU
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Magirus TEAM Cab

Koncept: absolutní bezpečnost

TEAM Cab : 
charakteristika

1
ECE- R29/03 v souladu
s normou pro ochranu 

cestujících

2

3

4

zajištěn prostor pro přežití
v případě bočního nebo 
čelního nárazu

3. nebo 4. bodové 
bezpečnostní pásy
pro maximální bezpečnost

přídavné airbagy
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Koncept: maximální komfort posádky

TEAM Cab : 
charakteristika

1

2

3

jedinečné odpružení 
kabiny pro snížení 
přenosu nežádoucích 
vibrací

nejlepší rozměry interiéru

3 m² okenní plochy pro 
velkou viditelnost a 
prosvětlení kabiny
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Koncept: velká flexibilita interiéru

TEAM Cab : 
charakteristika

1

2

2

1

možnost veškerých 
konfigurací sedadel díky 
uložení na kolejnici

modulární sedadla nabízejí
mnoho kombinací 
podsedadlových prostor
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Design exteriéru

TEAM Cab : 
charakteristika

1

L bílé prvky pro napojení
k přední kabině působí
celistvým dojmem  
a robustně

2

červené pohyblivé prvky  
charakteristické pro boky
dveří a nabízí hasičům
možnosti uzpůsobení

3

hliníková madla  
s elektrickým otvíracím
systémem: robustní a
practické

1

2

3

design exteriéru

interiér

dveře

schody & nástup

sedadla

úložné prostory

osvětlení

podlaha

display & 
klimatizace
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Design exteriéru

TEAM Cab

 design exteriéru

 interiér

 dveře

schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

Magirus TEAM Cab
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Interiér

TEAM Cab : 
charakteristika

1 Maximální výška:      
1725 mm

2 Maximální délka : ode zdi 
ke zdi: 1800 mm

3 Maximální prostor pro:      
nohy: 630 mm

1

2

3

items

 design exteriéru

 interiér

 dveře

 schody& nástup

 sedadla

úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace



Magirus TEAM Cab

Rozměry interiéru

Rozměry            Magirus TEAM Cab
(mm)

Světlá výška 1725

Vzdálenost mezi přední a zadní 
opěrkou

1375

Prostor pro nohy (max) 630

Délka ode zdi ke zdi                                                     1800

Výška mezi sedadlem a stropem  
1210

Nástupní schody 1000

Magirus TEAM Cab
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Interiér

TEAM Cab : 
charakteristika

1 žlutá madlas LED 
osvětlením  

2 obložení interiéru

3 samostatné moduly 
sedadel s přihrádkou pro 
rukavice

1

2

3

design exteriéru

 intriér

 dveře

schody& nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

pro příjemný pocit
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Magirus TEAM Cab

Interiér

TEAM Cab : 
charakteristika

1 žlutá madla s LED
osvětlením  

2 obložení interiéru pro
příjemný pocit  

3 samostatné moduly
sedadel s přihrádkou pro
rukavice

3

 designe exteriéru

 interiér

 dveře

schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

2
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Magirus TEAM Cab

Interiér

3

designe exteriéru

  interiér

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podaha

 display & 
 klimatizace

TEAM Cab : 
charakteristika

1 žlutá madla s LED
osvětlením  

2 obložení interiéru pro
příjemný pocit 

3 samostatné moduly 
sedadel s přihrádkou pro
rukavice

2
1
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Interiér

TEAM Cab

TEAM Cab typické prvky Plus

INTERIÉR Moderní a funkční design.  
Pevnost a robustnost s požadavkem na komfort a praktičnost
Kvalita materiálů a provedení a  prostornost kabiny

design exteriéru

 interiér

 dveře

schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

Magirus TEAM Cab



Magirus TEAM Cab

Magirus TEAM Cab

Dveře

TEAM Cab : 
charakteristika

1
velká okenní plocha:
více než 1m2 
elektrické stahování

2
dvoutlačítkový otevírací
systém pro zamezení
nechtěného otevření

3
ideální ergonomie 
ovládání, dosažitelnost 
z obou stran

4
bezpečnostní otevírací
systém

5
praktické dveřní
přihrádky

6
90° max. úhel otevření
dveří pro naložení
rozměrných materiálů

1

5

2

90°
max. 
úhel 
otevření

3

4

 design exteriéru

 interiér

 dveře

 schody nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 Display & 
 klimatizace
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Magirus TEAM Cab

Dveře

5

TEAM Cab : 
charakteristika

1
velká okenní plocha:  
více 1m2 
elektrické stahování

2
dvoutlačítkový otevírací 
systém pro zamezení
nechtěného otevření

3
ideální ergonomie
ovládání, dosažitelnost
z obou stran

4
bezpečnostní otevírací
systém

5
praktické dveřní 
přihrádky

6
90° max. úhel otevření
pro naložení
rozměrných materiálů

 design exteriéru

 interiér

 dveře

schody& nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace
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Magirus TEAM Cab

Schody a nástup

TEAM Cab : 
charakteristika

1
žlutá úchopná madla
oválného tvaru pro  
lepší ergonometrii

2
průběžné LED osvětlení
nástupu pro lepší
viditelnost a bezpečnost

3

výklopné schody (délka 1m)
pneumatické vyklápění
při otevření dveří, 
bezpečnostní senzor 
zamezující otevření 
před překážkou

4

praktický prostor pro
uložení baterií se snadným 
přístupem mimo 
kabinu

5
90° max. úhel otevření 
pro naložení
rozměrných materiálů

1

3

 design exteriéru

 interiéry

 dveře

schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

2

90°
max. úhel 
otevření

4
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Magirus TEAM Cab

Schody a nástup

1 design exteriéru

 interiér

 dveře

schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

1 TEAM Cab : 
charakteristika

1
žlutá úchopná madla
oválného tvaru pro
lepší ergonometrii

2
průběžné LED osvětlení
nástupu pro lepší
viditelnost a bezpečnost

3

výklopné schody (délka 1m)
pneumatické vyklápění
při otevření dveří,  
bezpečnostní senzor 
zamezující otevření  
před překážkou

4

praktický prostor pro
uložení baterií se snadným 
přístupem mimo
kabinu

5
90° max. úhel otevření 
pro naložení
rozměrných materiálů
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Magirus TEAM Cab

Schody a nástup

3

design exteriéru

 interiér

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

2

TEAM Cab : 
charakteristika

1
žlutá úchopná madla
oválného tvaru pro  
lepší ergonometrii

2
průběžné LED osvětlení
nástupu pro lepší
viditelnost a bezpečnost

3

výklopné schody (délka 1m)
pneumatické vyklápění
při otevření dveří, 
bezpečnostní senzor  
zamezující otevření  
před překážkou

4

praktický prostor pro
uložení baterií se snadným
přístupem mimo
kabinu

5
90° max. úhel otevření 
pro naložení
rozměrných materiálů
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Magirus TEAM Cab

Schody a nástup

3

design exteriéru

 interiér

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

2

TEAM Cab : 
charakteristika

1
žlutá úchopná madla
oválného tvaru pro  
lepší ergonometrii

2
průběžné LED osvětlení
nástupu pro lepší
viditelnost a bezpečnost

3

výklopné schody (délka 1m)
pneumatické vyklápění
při otevření dveří, 
bezpečnostní senzor  
zamezující otevření  
před překážkou

4

praktický prostor pro
uložení baterií se snadným
přístupem mimo
kabinu

5
90° max. úhel otevření 
pro naložení
rozměrných materiálů

4
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Sedadla

3

1

4

TEAM Cab : 
charakterisctika

1

ergonomicky navržena
pro potřeby hasičů
sedáky (450 x 425mm), 
praktický  
povrch sedáku,
tvarovaná pěna zaručuje  
perfektní komfort a snadné
čištění

2
tlačítko výklopnou opěrku
a snadné vyjmutí 
dýchacího přístroje

3
zatahovací držáky pásů
pro rychlý přístup k pásům

4
3-/4-bodové bezpečnostní  
pásy

 designe exteriéru

 interiér

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 světla

 podlaha

 display & 
 klimatizace

2

3

,
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Magirus TEAM Cab

Úložné prostory

3

1

TEAM Cab : 
charakteristika

1 velké osvětlené úložné 
schránky pod sedadly  
(až 460l)

2 osvětlené přihrádky pro  
rukavice a osobní věci 
rychlý přístup, možnost 
dobíjení elektrických 
zařízení díky vestavěnému 
usb portu

2

 design exteriéru

 interiér

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace
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Magirus TEAM Cab

Osvětlení

3

1 TEAM Cab : 
charakteristika

1 úchopná madla
se zapuštěnými LED  
světly

 design exteriéru

 interiér

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace
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Magirus TEAM Cab

Osvětlení

3

1
2

3

TEAM Cab : 
charakteristika

1 volitelná síla osvětlení
průběžných LED světel
na stropě (bílé), možné 
provedení v červené 2) 
a zelené 3)

 design exteriéru

 interiér

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display &
 klimatizace
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Magirus TEAM Cab

Podlaha

3

TEAM Cab : 
charakteristika

1 hliníková kolejnice
uprostřed podlahy  
pr snadnou montáž 
demontáž rohoží

2 podlahové rohože 
ze snadno omyvatelného 
materiálu 

designe exteriéru

 interiéry

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

1

2
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Magirus TEAM Cab

Display a klimatizace

3

1

TEAM Cab : 
charakteristika

1 10" display nad hlavou
propojený s přední a zadní
kamerou pro lepší
přehlednost
externích situací

2 komfortní klimatizační
systém pro nastavení
ideální teploty v interiéru

 design exteriéru

 interiér

 dveře

 schody & nástup

 sedadla

 úložné prostory

 osvětlení

 podlaha

 display & 
 klimatizace

1
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