IVECO BUS fornece mais 250 ônibus, incluindo
soluções a gás natural veicular, à Costa do
Marfim
Após o pedido de 450 unidades em janeiro de 2018, o
governo do país africano e a Abidjan Transport Company
SOTRA confirmam um novo investimento
Abidjan, capital da Costa do Marfim, continua investindo no fortalecimento do
sistema de trânsito público, ampliando a frota de ônibus da cidade. O mais
recente pedido para a IVECO BUS, marca da CNH Industrial, consiste em 200
ônibus Crossway Low Entry (LE) e 50 Crealis Natural Power (NP) de 18 metros.
A entrega disponibilizará as mais modernas tecnologias de Gás Natural Veicular
(GNV) e Bus Rapid Transit (BRT), sistema de transporte público baseado em
ônibus concebido para oferecer mais capacidade e segurança.
O acordo dessa nova venda aconteceu em julho diante da presença de Amadou
Kone, Ministro dos Transportes da Costa do Marfim, Meité Bouaké, Diretor da
SOTRA, e Sylvain Blaise, Chefe da Divisão Global de Ônibus da CNH Industrial.
Com esse acordo, a frota atual de IVECO BUS na cidade totalizará mais de 700
ônibus urbanos, dentre os quais 100 são BRT operando com GNV. Além da
liderança em gás natural, a IVECO BUS também é líder em soluções BRT.
A Costa do Marfim é o primeiro país do continente africano a encomendar
ônibus movidos a GNV. Essa opção utiliza veículos com baixo impacto
ambiental, que são a solução mais viável e ideal para o país, levando em
consideração as reservas substanciais de gás natural em terra e na costa.
Os veículos movidos a GNV oferecem grandes benefícios em termos de baixo
custo de operação e redução de poluição e ruído: a emissão de partículas finas é
reduzida a quase zero, as emissões de óxido de nitrogênio em mais de um terço,
e o nível de ruído é reduzido pela metade.
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
Sobre a CNH Industrial
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) uma das líderes globais no setor
de bens de capital com experiência industrial reconhecida, tem uma ampla
gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que
pertencem à empresa é uma força internacional de destaque em seu setor
específico: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr para tratores e máquinas
agrícolas; CASE Construction Equipment e New Holland Construction para
equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais;
IVECO BUS e Heuliez Bus para ônibus urbanos e rodoviários; Iveco Astra para
veículos de pedreira e construção; Magirus para veículos de combate a incêndio;
Iveco Defence Vehicles para defesa e proteção civil; e FPT Industrial para
motores e transmissões; CNH Industrial Capital para serviços financeiros. Mais
informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com
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