Moventis incorpora 4 nous autobusos a la flota d’Autobusos de
Lleida, 3 dels quals són híbrids
•

Lleida modernitza la seva flota d’autobusos urbans amb la incorporació de vehicles que
aposten per la mobilitat sostenible.

•

Els vehicles híbrids Veris.12 mesuren 12 metres de longitud, han estat desenvolupats per
l’empresa Vectia i incorporen importants innovacions tecnològiques al transport públic de
Lleida.

26 de gener de 2017. – Autobusos de Lleida, del grup Moventis, ha modernitzat la flota d’autobusos
urbans de la ciutat amb la incorporació de fins a 4 nous vehicles, 3 dels quals són models híbrids Veris.12.
Aquesta renovació, que completa la flota de 10 nous vehicles (8 d’ells híbrids) demostra l’aposta de
l’Ajuntament de Lleida i Moventis per la mobilitat sostenible i la cerca de vehicles més eficients.
Els nous vehicles híbrids, desenvolupats per Vectia, afavoreixen l’accessibilitat, són respectuosos amb
el medi ambient i presenten alts estàndards de confortabilitat i seguretat per als usuaris. A més, dins de
les innovacions tecnològiques destaca la inclusió d’un sistema de tracció continua 100% elèctrica, un fre
regeneratiu o un sistema start-stop per a motors dièsel. De cara als usuaris, la instal·lació de connectors
USB per carregar tot tipus de dispositius elèctrics és una de les característiques més destacades
d’aquests nous models. A més, dels 10 vehicles incorporats aquest últim any a la flota d’Autobusos de
Lleida, 9 compten amb doble rampa d’accés (elèctrica i manual) per a persones amb mobilitat reduïda.
Moventis, com a empresa especialitzada en la mobilitat col·lectiva des de 1923, i com un dels operadors
de referència per al sector públic, resol les necessitats de mobilitat a més de 100 milions de persones i
organitzacions a través d'una oferta global i complementària. Des dels seus inicis, el grup s'anticipa als
nous hàbits de mobilitat i basa la seva oferta en tecnologies innovadores i sostenibles, des de l'àmbit
mediambiental i social.
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