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ES-VEICU-C1 

ecológicos e económicos 

Veículos 100% elétricos 

Gama Esagono  
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OPÇÃO 
TRI-BASCULANTE 

ecológicos 

Numa era em que se torna evidente que 
a natureza está a degradar-se rapida-
mente devido à ação do homem, a mobi-
lidade elétrica representa a mudança de 
paradigma, a aposta num futuro susten-
tável, em que o homem será capaz de 
viver em harmonia com o ambiente, usu-
fruindo-o, mas respeitando-o. 
 
A SOMA ciente dessa necessidade, está 
na linha da frente na promoção da mobi-
lidade sustentável, não poluente, que 
nos permita viver melhor e deixar às ge-
rações futuras um planeta habitável. 
 
Nessa linha de ação, entre os veículos 
100% elétricos que a SOMA comercializa, 
destaca-se a ampla gama da Esagono 
Energia, com soluções de mobilidade pa-
ra as mais diversas utilizações, em pe-
quenos e médios percursos, até cerca de 
118km, baseadas no chassi multiusos 
Gastone e no minibus de 6 passageiros 
Geco Shuttle. 
 
A Esagono Energia, tem uma longa expe-
riência no desenvolvimento e produção 
de veículos exclusivamente elétricos des-
de 1975, totalmente construídos em Itá-
lia e é reconhecida pela sua qualidade e 
fiabilidade. 
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Os veículos elétricos da Esagono Ener-
gia não poupam apenas o ambiente, 
poupam também nos custos operacio-
nais, designadamente nos consumos 
de energia, na manutenção reduzida, 
na fiscalidade e em cada vez mais mu-
nicípios poupam até no estacionamen-
to público. 
 
O consumo de eletricidade nas deslo-
cações fica muito abaixo do custo com 
combustíveis fósseis, o desgaste mecâ-
nico é muito menor e consequente-
mente a manutenção é mais reduzida e 
económica. 
 
Estes veículos sendo 100% elétricos be-
neficiam de isenção das taxas de ISV e 
IUC. 
  
Por outro lado, a rede pública de carre-
gamento MOBI.E está em processo de 
ampliação, alargando a cobertura a ní-
vel nacional. 

económicos 
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Ideais para centros logísticos, 
entrega e recolha de mercado-
rias, campus universitários, 
centros históricos, resorts, etc. 

Polivalentes 



 

 

No sentido da constante evolução dos seus produtos, a SOMA e a sua representada reservam-se 
ao direito de poder alterar quaisquer dimensões ou características, sem aviso prévio. 

Pág. 5 
ES-VEICU-C1 

O chassi 
multiusos 

Gastone 

está projetado 
para levar di-
versos tipos de 
caixas e equi-
pamentos. Portos, aeroportos e distribuição 

Plataformas convencionais 

Diversidade de caixas basculantes 

Irrigação e manutenção de espaços verdes 

Versáteis 

Plataformas elevatórias especiais 

Água a alta pressão 
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O Geco Shuttle e o Gastone são cons-
truídos com uma sólida estrutura de 
alumínio resistente a impactos, tem 
dimensões muito compactas que lhes 
permitem movimentar-se em espa-
ços muito limitados. O Gastone está 
disponível em chassis curto e longo. 
 
São muito fáceis e seguros de condu-
zir, reagem suave e silenciosamente. 
A visibilidade é panorâmica. 
 
Dispõem de um avançado sistema 
que faz a gestão dos consumos, regis-
ta quaisquer eventos e permite ao 
condutor focar a sua atenção no per-
curso. 
 
Escolher um veículo elétrico Esagono 
é investir em segurança, fiabilidade e 
funcionalidade. 

Práticos 

Soluções ambientais para um futuro melhor  
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Destaques 100% elétricos 
Silenciosos 
Sem emissão de gases poluentes 
Mobilidade elétrica muito mais económica  
Chassi robusto e resistente 
Ampla gama de veículos  
Compatível com diversas caixas/equipamentos 
Capacidade de carga desde 360 até 925kg 
Homologação classe N1 - L7e 
Excelente manobrabilidade 
Baixos custos de manutenção 
Maior durabilidade do motor 
Velocidade máxima de 40 km/h 
Autonomia até 118km 
Consola multifunções de controlo 
Opcionalmente, baterias de lítio  
Beneficiam de subsídios e incentivos fiscais 
 

Sem emissão de  
gases poluentes 
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Travessa do Navega, 326A 

3885-183 ARADA . Portugal 

www.soma.pt 

Geral            tel. +351 256580610 

               fax  +351 256580615 

              mail    soma@soma.pt 

Vendas              tel. +351 256580613 

Componentes          tel. +351 256580614 

Assistência Técnica tel. +351 256580612 

Representante exclusivo em Portugal de: 


