IVECO BUS entrega 145 Crossway para
empresa na República Tcheca
Modelos foram adquiridos pela ARRIVA para o transporte de
passageiros na região de Pilsen
A Arriva, uma das maiores empresas de transporte da Europa, com atuação em
14 países europeus e transportando mais de 2,4 bilhões de passageiros por ano,
renova a frota com a aquisição de 145 unidades do IVECO BUS Crossway Low
Entry Line. Os veículos irão operar em Pilsen, na República Tcheca.
Com uma reputação internacional de versatilidade e eficiência, o modelo é
projetado com características ergonômicas e pode acomodar 37 passageiros
sentados e 39 em pé. O piso baixo na frente do veículo, e a ampla porta de
entrada (1,2 metros), oferecem fácil acesso, o que agiliza o fluxo de passageiros.
Os ônibus atendem aos requisitos legais para passageiros com mobilidade
reduzida, equipados com uma rampa mecânica para facilitar o acesso, além de
estarem equipados com acessórios acústicos para deficientes visuais e os botões
de parada em Braille. Destaque ainda para carregadores USB, vidros duplos, arcondicionado separado, para passageiros e motorista, e um espaço dedicado
para carrinhos de bebê. Equipado com transmissão automática e um motor de
320 cv, produzido pela FPT Industrial, os veículos garantem a eficiência no
consumo de combustível e otimizam o Custo Total de Propriedade.
Lançada há mais de uma década, a Crossway é a principal gama de ônibus
interurbano da Europa. A IVECO BUS produziu mais de 40.000 unidades dos
veículos em várias versões, todas com alta classificação em termos de
desempenho e versatilidade, respeito pelo meio ambiente, conforto e baixos
custos operacionais.
IVECO
A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de
Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico
Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e
comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados,
caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O
portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily,
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o

mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África,
Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas
tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o
suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.
Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br
Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
ASSESSORIA DE IMPRENSA – IVECO
Marcelo Fonseca – marcelo.fonseca@redecomunicacao.com
(+55 11) 9 9468-1351
GERENTE DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA – CNH INDUSTRIAL
Jorge Görgen– jorge.gorgen@cnhind.com
(+55 11) 9 8336-8241

