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ecológico e económico 



 

 

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. 

 
ES-GECOS-C1 

OPÇÃO 
TRI-BASCULANTE 

O Geco Shuttle é um Mini-bus 100%
elétrico, ecológico e sustentável, capaz 
de transportar até 6 passageiros e o 
motorista, em pequenos e médios per-
cursos, até cerca de 118km. 
 
Totalmente construído em Itália pela 
Esagono Energia, que desenvolve e 
produz veículos exclusivamente elétri-
cos desde 1975, o Geco Shuttle benefi-
cia desta longa experiência, refletida 
na sua qualidade e fiabilidade. 
 
Numa era em que se torna evidente 
que a natureza está a degradar-se rapi-
damente devido à ação do homem, a 
mobilidade elétrica representa a mu-
dança de paradigma, a aposta num fu-
turo sustentável, em que o homem se-
rá capaz de viver em harmonia com o 
ambiente, usufruindo-o, mas respei-
tando-o. 
 
A SOMA ciente dessa necessidade, está 
na linha da frente na promoção da mo-
bilidade sustentável, não poluente, que 
nos permita viver melhor e deixar às 
gerações futuras um planeta habitável. 
 
Nessa linha de ação, o Geco Shuttle faz 
parte do inicio da mudança. 

ecológico 
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Habitualmente as mudanças tem cus-
tos, por vezes elevados, mas nem sem-
pre tem de ser assim. 
 
O Geco Shuttle não poupa apenas o 
ambiente, poupa também nos custos 
operacionais, designadamente nos 
consumos de energia, na manutenção 
reduzida, na fiscalidade e em cada vez 
mais municípios poupa até no estacio-
namento 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. 
 
Este veículo sendo 100% elétrico bene-
ficia 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. 

económico 
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Pelas suas qualidades, o 
Geco Shuttle adapta-se 
a diversas necessidades. 

Polivalente 
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Pelas suas qualidades, o Geco Shuttle 
se perfeitamente a uma série 

de funções no transporte de pessoas, 
algumas bastante específicas e exigen-

O Geco Shuttle 
ajusta-se ainda a 
outras funções 
bastante especí-
ficas e exigentes 

Portos e aeroportos 

Universidades e associações 

Pessoas em cadeira de rodas (opcional) 

Centros históricos 

Transporte de  
pessoas com mobilidade reduzida 

Transporte escolar 

Versátil 
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Destaques 100% elétrico 
Silencioso 
Sem emissão de gases poluentes 
Mobilidade elétrica muito mais económica 
Transporta até 6 passageiros + motorista, ou 
Transporta 4 passageiros + 1 cadeira de rodas 
Capacidade de carga até 360kg 
Homologação classe N1 - L7e 
Excelente manobrabilidade 
Baixos custos de manutenção 
Maior durabilidade do motor 
Velocidade máxima de 40 km/h 
Autonomia até 118km 
Aquecimento Webasto com termostato 
Opcionalmente, baterias de lítio  
Beneficia de subsídios e incentivos fiscais 
 

Sem emissão de  
Gases poluentes 
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O Geco Shuttle é construído com uma 
sólida estrutura de alumínio resistente 
a impactos, tem dimensões muito 
compactas (1200x4000mm) que lhe 
permitem movimentar-se em espaços 
muito limitados. 
 
É muito fácil e seguro de conduzir, rea-
ge suave e silenciosamente. A visibili-
dade é panorâmica. 
 
Dispõe de um avançado sistema que 
faz a gestão dos consumos, regista 
quaisquer eventos e permite ao con-
dutor focar a sua atenção no percurso. 
 
 
 

Prático 

Soluções ambientais para um futuro melhor  

Consulte as nossas soluções de mobilidade elétrica em www.soma.pt 
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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: 


