ESZTÉTIKUS EGYÉNISÉG
A kiemelkedő minőségű mobilitási szolgáltatás egyedi és különleges egyéniséget is igényel. Tökéletesen
igaz ez az E-WAY sorozatra, amelynek tagjait annak jegyében alkották meg, hogy valóban kellemes
helyként szolgáljanak a városokban.
Az E-WAY színvonalas esztétikai és kényelmi tulajdonságokat kínál – utasai és vezetője számára
egyaránt.
Határozottan modern stílusú és dinamikus orrkialakítása, ívelt felületű és széles szélvédője, valamint
erőteljes és bizalomkeltő karaktere gyorsabb és megbízhatóbb utazást ígér.
Fejlett megoldásainak köszönhetően az E-WAY tökéletesen megfelel a városi mobilitás változó
igényeinek.

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK
A MINŐSÉGI MOBILITÁS SZOLGÁLATÁBAN
A szóló és csuklós változatban egyaránt elérhető E-WAY az elkülönített buszsávos üzemeltetésre
született. Azért, hogy a városlakók utazási és életkörülményeit javítva más hagyományos közösségi
közlekedési rendszerekéhez hasonló színvonalú szolgáltatást nyújthasson.
Különböző külső és belső felszereltségi szintjeik révén az E-WAY modellek mindenkor jó közérzetről
és barátságos környezetről gondoskodnak.
Ezáltal nagyban hozzájárulnak a közösségi közlekedés kedvező imázsához és vonzerejéhez.
Tetőburkolati elemei, kerékborításai és vonalvezetése egyaránt intenzív érzelmeket ébresztenek. Az
E-WAY tökéletesen illeszkedik a városképbe.
Fedélzetén az anyagválasztás kínálta számos lehetőség és az igény szerinti belső elrendezés avatja még
színvonalasabbá az utasteret.
A műszerfal bemélyedő alakja kiváló kilátást és még kényelmesebb munkakörülményeket biztosít a
vezető számára.

FIGYELEMMEL AZ ÜGYFÉLIGÉNYEKRE
A színvonalas dizájn és funkcionális belső elrendezés harmonikus összhangot teremt a kellemes utazás
elvárásainak, illetve az üzemeltetési körülmények követelményeinek való egyidejű megfelelés között.
BELSŐ DIZÁJN
Ülések és üléskényelmi szintek széles választéka, különféle belső dekorációs lehetőségek, valamint
egyaránt széles színpaletta áll rendelkezésre a függőleges és vízszintes kapaszkodók, illetve az oldalsó
és a tetőburkolatok számára.
Különböző üléselrendezések teszik lehetővé az adott hálózat igényeinek megfelelő, testreszabott
járművek kínálatát.
INFORMÁCIÓ ÉS BIZTONSÁG
• Integrált információs kijelzők és kamerás megfigyelő rendszerek
• Igény szerint konfigurálható képernyők és buszmegállótérképek
MINDENKI SZÁMÁRA KÖNNYŰ MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
A teljes hosszában sík padlózat optimális fel- és leszállási sebességet, valamint a mozgásukban
korlátozott, a kerekesszékes és a babakocsit toló, utasok számára is könnyebb megközelíthetőséget
tesz lehetővé… A bal és/vagy a jobb oldalon összesen két kerekesszékes hely alakítható ki.

Poggyász- és kerékpártartó állványok: az ügyféligények
alapján kifejlesztett és az adott üzemelési körülmények
szerint kialakított, speciális felszerelések.

VILÁGOS KÖRNYEZET

Extrafelszerelések

Háromszögablakok a platform alsó részén
Akár öt háromszögablak-egység a 12 méteres változathoz;
fényáteresztő csuklóharmonika a 18 méteres kivitelhez

• Fényáteresztő tetőszellőző és/vagy Lumi’Bus® üvegezett tető (kék, narancssárga, vörös vagy
rózsaszín árnyalatban)
• Lampa’Bus® közvetett hangulatvilágítás (kék, narancs, zöld vagy fehér színben)
• LED-technikájú spotlámpák
• USB-csatlakozók
• A mozgáskorlátozottaknak az adott üléstámlák LED-fényei segítenek megtalálni a számukra
fenntartott helyeket
• Üvegezett lengőajtók

Jelen anyag világszerte megjelent. A szériafelszereltség és a különböző extrafelszerelések, valamint az egyes modellek elérhetősége országonként eltérhet. Az IVECO BUS a konstrukció, a
kialakítás és a műszaki felszereltség tekintetében egyaránt mindenkor fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát, amely semmikor semmiféle kötelezettséget nem keletkeztet
az ilyen módosítások a már értékesített példányokon történő elvégzésére. Az illusztrációkon extrafelszerelések is szerepelhetnek, illetve nem feltétlenül látható a teljes szériafelszereltség.
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