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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Dimensões: 
o Comprimento: 11995 mm 
o Distância entre eixos: 5845 mm 
o Comprimento frontal: 2675 mm 
o Comprimento traseiro: 3475 mm 
o Largura (carroçaria):2500 mm 
o Altura total: 3400 mm 
o Altura interior: 2390 mm 

 

 Capacidade: 
o Total passageiros (EU Class I) 81  
o N° de assentos: 39 
o Lugares de pé: 40 
o Cadeira de rodas: 1 
o Motorista: 1 

 

 Tração: 

a) Motor: SIEMENS 
o Tipo motor: Síncrono de íman permanente 
o Tensão nominal: 525 V - 740 V 
o Potência nom.:160 Kw 
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o Torque max.: 2500 Nm 
o Arrefecimento: Água 

 

b) Transmissão: 
o Transmissão direta (sem caixa) 

 

 Baterias de tração e sistema FC: 
a) Tipo de baterias: Forsee Power Pulse 15 battery packs 

o Células: LTO (lithium titanate oxide) 
o N°. de packs: 44 kWh 

 

b) Capacidade: 44 kWh: 
o AUTONOMIA MÍNIMA ESTIMADA DE 350 km 

 

c) Tensão nominal: 635V 
 

d) Carregamento:  
o Plug-in/CCS Type 2 socket, 200 A 
o Lado direito, sobre a roda da frente 
o Potência (DC): 150 kW (max) 
o Carregador incluído 

 

 Sistema fuelcell: 
o Quantidade Tanques: 5 kg (7,5 Kg cada) 
o H2 Capacidade Tanques: 37,5 kg 
o H2 Pressão Tanques: 350 bars 
o H2 Carregamento: max. 15 (Lado direito, sobre a 

roda da frente) 
o FC Stack Rated Power: 114 kW (TOYOTA) 
 

 Sistema de travagem: 
o Sistema de freio electropneumático WABCO EBS 3, 

incl. ABS e ASR 
o Travagem de disco em todas as rodas e travão de 

parque 
o Travagem regenerativa  

 

 Chassis: 
o Chassi low-floor, em aço de alta resistência 
o Gancho de reboque dianteiro e traseiro com entrada 

de ar na frente 

a) Eixos: 

o Eixo da frente: Suspensão independente, ZF RL 82 
EC 

o Eixo de trás: Eixo rebaixado, ZF AV133, for low-floor 
o Barra estabilizadora no eixo dianteiro e traseiro 

 

b) Suspensão: 
o Suspensão a ar controlada eletronicamente (ECAS) 

Controle de nível automático 
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o Kneeling no lado da porta 
o Ajuste de altura manual 

 

c) Rodas:  
o 275/70 R22.5" pneus / jante 22.5" x 7.5" em ferro 

 

 Carroçaria: 
a) Estrutura: 

o Tampas de arco de roda e anteparas de estrutura 
inferior em aço inoxidável 

o Painéis laterais: Sistema em alumínio co-bolt 
o Estrutura piso: Aço-carbono tratado com processo 

de metalização e insonorização e isolamento térmico 
conforme norma europeia 

o Frente e traseira: Aço-carbono tratado com tinta 
epóxi para anti corrosão 

o Estrutura baterias: Moldura de tubo de aço 
o Teto: Aparado em pecolit (GFRP) ligado à estrutura 

 

b) Coberturas exteriores: 
o Painéis laterais: Material compósito de alumínio 
o Frente, traseira e teto: Plástico reforçado com fibra 

de vidro 
 

c) Portas:  
o Porta 1: Porta deslizante interna elétrica, folha dupla 
o Porta 2: Porta deslizante elétrica para fora, folha 

dupla 
o Proteção contra entalamento 

 

d) Janelas: 
o Para-brisas: ligado para estruturar vidro 

transparente laminado com resistência elétrica de 
desembaciamento integrada; ligado para estruturar 
vidro claro laminado sem resistência elétrica de 
desembaciamento integrada 

o Laterais: Janelas panorâmicas; ligado à estrutura de 
vidro temperado, colorido de 5 mm de espessura 

o Traseira: ligado à estrutura; vidro único temperado 
colorido 

o Motorista: Janela dupla com abertura, de 
deslizamento; vidro transparente temperado e com 
resistência elétrica 

o Todas as janelas com serigrafia (rodeada com 
bolinhas) 

 

e) Cor dos vidros: 
o O vidro da porta 1, a janela do motorista e o para-

brisas são transparentes 
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o Restantes vidros e janelas coloridas, com vidro 
laminados simples e caixilho colado 
 

 Climatização: 

a) Controlo de temperatura: 

o Controlado automaticamente pelo motorista 
o Controle de temperatura do ar totalmente 

automático 
 

b) Climatização: 
o Ar condicionado elétrico com arrefecimento 
o 2x ventiladores de ar sob o assento colocados à 

esquerda e à direita, um próximo ao eixo dianteiro, 
um próximo ao eixo traseiro 

 

c) Ventilação: 
o 2x extratores de ar elétrico, teto montado na parte 

traseira 
 

d) Climatização cabine motorista: 
o Ar condicionado elétrico com caixa frontal com 

função de refrigeração e reaquecimento e 
desembaciamento 

 

 Zona motorista: 

a) Cabine motorista: 
o Cabine do motorista em fibra (PRFV), de acordo com 

a norma ISO 16121 
o Porta com fechadura magnética 
o Volante ajustável, em altura e inclinação 
o Protetor solar elétrico para o para-brisas, tipo 

tesoura 
o Lugar para garrafa de água 
o Relógio digital 
o Extintor de incêndio 
o Kit de primeiros socorros 
o Provisão para sistema de bilhética a fornecer pela 

entidade adjudicante 
o Cortina proteção solar manual para janela do 

motorista, tipo tesoura 
o Direção servo assistidas hidraulicamente 

 

b) Assento de motorista: 
o Grammer MSG 90.6 pneumático ou ISRI 6860/875 
 

c) Painel de instrumentos (VDV 234 & ISO 16121 de 
acordo): 

o Actia Podium 2 
o Controles ergonomicamente posicionados 
o Display central em TFT 
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o Consola inclinável, juntamente com volante / coluna 
  

 Lugares: 

a) Assentos passageiros: 

o Ster New City, com plástico moldado e tecido, sem 
estofamento de tipo cantilever 

 

b) Rampa cadeira de rodas: 
o Folha de livro tipo placa única, rampa manual na 

porta 2 (Compak) 
 

 Interiores: 

a) Corrimões: 
o Tubo de aço inoxidável 
o Corrimãos horizontais com uma almofada de espuma 

de poliuretano na primeira fila 
 

b) Acabamentos interiores: 
o Chão em contraplacado, 15 mm de espessura 
o Vinil antiderrapante em PVC para tapetes, com som 

e isolamento térmico, Tarabus® MK (6 mm) 
o Painéis laterais interiores em alumínio ou painel 

laminado 
o Sancas em ABS com saídas de ar integradas 
o Acessos no piso: 1 acesso para depósito de água (1 

acesso para motor PEM; 1 acesso para inversor 
ELFA; 1 acesso para radiador) 

o Janelas com acabamento em ABS 
 

 Sistemas informativos: 
a) Painéis de destino em led alto brilho. cor âmbar: 

o Frontal com comando com visor LCD, para 
programação de destinos, lateral e traseiro 

 

b) Sinal de STOP: 
o Botões de STOP ao longo do veículo com a inscrição 

em braile, uma a cada duas filas de assentos, com 
luz avisadora no painel do motorista 

 

c) Sistema de informação: 

o Monitor de 21" para informações dos passageiros 

o Quatro altifalantes no compartimento dos 
passageiros 

 

d) Outros 
o Portas USB duplas para todos os assentos 
o Wi-fi para passageiros 
o Rádio com leitor de MP3 
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o Sistema de monitorização e telemetria (Viriciti), com 
disponibilização de informação parametrizável e 
conforme o caderno de encargos 

 

 Sistema elétrico: 
o Multiplexado CAN 
o 24V circuito 
o 2x 12V 100 Ah baterias 
o Luz interior: Tecnologia LED (em calha) integrada no 

teto 
o Luz exterior: Tecnologia LED, com homologação CE 

(farolins com acesso de manutenção simples, 
abertura para o exterior por dobradiça) 

 

 Espelhos: 
o Espelhos retrovisores externos de regulação elétrica 

e aquecidos 
 

 Pintura: 
o Duas cores à base de água com grafismo a indicar 
o Tratamento de proteção de piso com tinta anti-

lascamento FT 90 
 

 Segurança: 
o Deteção e extinção de incêndio 
o Extintores manuais de incêndio 
o Martelos de emergência (com cabo de aço e sem 

campainha) 
o AVAS - Sistema de Alerta de Veículos Acústico 
o Sistema de aviso marcha atrás 
o Triângulo de sinalização 

 

 Outros: 
o Macaco 
o Roda sobresselente completa 

 

 Garantias: 
o Prazo de garantia de baterias: 6 (seis) anos 
o Prazo de garantia de chassis: 4 (quatro) anos 
o Prazo de garantia de pintura: 5 (cinco) anos 
o Prazo de garantia de carroçaria: 4 (quatro) anos 

 

 

 Preço s/IVA 561.000 € 
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