
Els nous autobusos augmenten la capacitat dels vehicles actuals en 15 places: de les 
88 actuals es passa a 103 places: 23 assegudes i 80 de peu. 

El vehicle també incorpora ns a tres espais per a cadires de rodes o cotxets infantils.

Rampa per damunt del xassís, reforçada i  protegida.

La nova ota reduirà entre un 71 i un 91% l’emissió de contaminants que afecten a 
la qualitat de l’aire i, en un 20,5%, els gasos responsables de l’escalfament global.

Els vehicles disposen de la tecnologia que ajuda a una conducció més ecient a partir 
de diverses tècniques basades en la previsió i l’anticipació. Aquest sistema permet 
estalviar ns a un 10% de combustible, reduir els costos de manteniment, millorar la 
velocitat mitjana i reduir el risc d’accidents. 

Servei gratuït WiFiBus.

Sistema de regulació electrònica del balanceig i capcineig de frenada. 

Carregadors USB per a dispositius mòbils com telèfons o tauletes perquè els usuaris 
els utilitzin durant el trajecte.

El xassís de l'autobús protegeix més els passatgers en cas de xocs laterals.

monitor de visualització de les imatges a la cabina del conductor.

Alcoholímetre a la cabina del conductor amb sistema per immobilitzar l'autobús.

Gravació continuada a l’interior del vehicle i visualització des del Centre de Control 
Central de Reus Transport per saber què passa en tot moment dins de l’autobús.

La cabina del conductor disposa d’una mampara antivandàlica.

El xassís frontal de l'autobús protegeix  el conductor de xocs frontals.

Sistema automàtic de detecció i d’extinció d’incendis al compartiment del motor.

Càmeres per augmentar la seguretat dels passatgers a les portes amb un 

Sistema de control de pressió i temperatura de pneumàtics, que avisa de reduccions 
de pressió en una o més rodes durant la marxa.

Informació sonora de l’arribada del bus pels invidents, al aproximar-se l’autobús a 
la parada, informarà de línia i destinació.

Informació a l’exterior de l’autobús més visible amb rètols de LED, amb informació 
a color del número de la línia. 

L'autobús disposa a l'interior de monitors de TV per comunicar la següent parada a 
temps real i informació extra d'interès per a l'usuari.

Més capacitat i millora de l'accessibilitat

Així són els nous autobusos:

Sostenibilitat ambiental i conducció més ecient

Comoditat i confort

Seguretat dels passatgers

Qualitat de la informació

Tecnologia que millora la seguretat, 
l'accessibilitat, la comoditat i 

el confort dels usuaris
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Els nous autobusos augmenten la 
capacitat dels vehicles actuals en 15 
places: de les 88 actuals es passa a 103 
places: 23 assegudes i 80 de peu. 
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tres espais per a cadires 
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infantils.
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La nova ota reduirà entre un 71 i un 91% 
l’emissió de contaminants que afecten a la qualitat 
de l’aire i, en un 20,5%, els gasos responsables de 
l’escalfament global.

Els vehicles disposen de la tecnologia 
que ajuda a una conducció més ecient 
a partir de diverses tècniques basades 
en la previsió i l’anticipació. Aquest 
sistema permet estalviar ns a un 10% 
de combustible, reduir els costos de 
manteniment, millorar la velocitat 
mitjana i reduir el risc d’accidents. 

Càmeres per augmentar la seguretat 
dels passatgers a les portes amb un 
monitor de visualització de les 
imatges a la cabina del conductor.

Informació a l’exterior de l’autobús més 
visible amb rètols de LED, amb informació 
a color del número de la línia. 
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L’autobús disposa del servei gratuït 
WiFiBus i Carregadors USB per a 
dispositius mòbils com telèfons o 

tauletes perquè els usuaris els 
utilitzin durant el trajecte.

Connexió amb 
centre de control
Gravació continuada a l’interior del 
vehicle i visualització des del Centre 
de Control Central de Reus Transport 
per saber què passa en tot moment 
dins de l’autobús.

Informació sonora de l’arribada del 
bus pels invidents, al aproximar-se 
l’autobús a la parada, informarà de 
línia i destinació.

WiFiBus gratuït i 
carregadors USB
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Amb motiu de les obres del carrer Pere Cerimo

PROPERA 
PARADA

Reus

L'autobús disposa a l'interior de monitors de 
TV per comunicar la següent parada a temps 
real i informació extra d'interès per a l'usuari.


