Informação

Volvo Buses apresenta o híbrido articulado
A Volvo Buses irá agora reforçar a sua gama de modelos com um novo autocarro
articulado com tecnologia híbrida. O autocarro Volvo 7900 Articulated Hybrid terá
capacidade para 154 passageiros e um consumo de combustível até 30% menor do
que o modelo actual a diesel.

"Muitas cidades europeias solicitaram autocarros que combinem alta capacidade com
baixo consumo de combustível e reduzido impacto ambiental. Com o autocarro Volvo
7900 Articulated Hybrid, atenderemos às necessidades dos clientes com uma solução que
irá também responder à elevada procura de segurança e fiabilidade operacionais," afirma
Johnny Lidman, Gestor de Produto para a Europa da Volvo Buses.
O novo autocarro articulado possui uma lotação máxima de 154 passageiros, dispondo de
mais quatro lugares do que o modelo a diesel anterior, e mais do que qualquer outro
autocarro híbrido no mercado. Comparativamente ao autocarro Volvo 7900 Hybrid de
dois eixos, o consumo de combustível irá diminuir em 15% por passageiro num autocarro
totalmente ocupado.
O autocarro Volvo 7900 Articulated Hybrid encontra-se equipado com um novo motor
Volvo de cinco litros a diesel, com 240 hp. Está aprovado para as normas Euro 6 e irá
gerar emissões extremamente baixas. As emissões de óxido de azoto diminuirão em 87%
e as emissões de partículas serão reduzidas em 50% comparativamente às normas Euro 5.
O autocarro dispõe também de um eficiente sistema de aquecimento e ventilação recémdesenvolvido. Graças à localização das baterias, perto do eixo central, o peso do
autocarro de 18 metros encontra-se distribuído uniformemente, permitindo aumentar o
número de passageiros.
Redução do consumo de combustível até 30%
Tal como acontece com outros autocarros híbridos da Volvo Buses, o autocarro Volvo
7900 Articulated Hybrid é um híbrido paralelo, em que um motor eléctrico e um motor a
diesel podem ser usados em conjunto ou de forma independente. Nas paragens de
autocarro, o autocarro funcionará a electricidade, em silêncio e completamente livre de
emissões. A energia gerada durante a travagem é armazenada nas baterias e, em seguida,
utilizada para alimentar o motor eléctrico. A tecnologia reduzirá o consumo de

combustível e emissões de impacto climático até 30% em comparação com o modelo a
diesel actual. Desde 2010, a Volvo Buses já vendeu mais de 1.000 autocarros híbridos em
21 países com esta solução técnica.
A partir de 2014 todos os autocarros com piso rebaixado integral serão híbridos
A partir de 2014, todos os autocarros de um andar com piso rebaixado integral do
programa de modelos da Volvo Buses para a Europa serão híbridos. O programa de
híbridos inclui os autocarros Volvo 7900 Hybrid (4x2) e o autocarro Volvo 7900
Articulated Hybrid, ambos de piso rebaixado integral, bem como o Volvo B5LH de dois
andares.
Factos sobre o autocarro Volvo 7900 Articulated Hybrid
Autocarro articulado de triplo-eixo com piso rebaixado integral.
Comprimento: 18 m.
Número de passageiros: até 154.
Motor diesel: Volvo D5 para as normas Euro 6 (240 cv e 900 Nm).
Motor eléctrico: (150 kW máx.) Volvo I-SAM sistema híbrido paralelo.
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A Volvo Trucks fornece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, disponibilizando uma
gama completa de camiões pesados. O apoio ao cliente é assegurado através de uma rede global de 2.300
concessionários e oficinas em mais de 140 países. A montagem dos camiões Volvo é feita em 16 países de todo o
mundo. Em 2012, foram vendidos mais de 105.000 camiões Volvo em todo o mundo. A Volvo Trucks é membro do
Grupo Volvo, um dos principais fabricantes do mundo de camiões, autocarros, equipamento de construção e sistemas
de transmissão para aplicações marítimas e industriais. O Grupo também fornece soluções de financiamento e
assistência. O trabalho da Volvo assenta nos valores fundamentais de qualidade, segurança e protecção ambiental.

