


O Sc5 é o autocarro mais 
polivalente e versátil da 
Sunsundegui.

Criado para o serviço suburbano 
e de médias distâncias, 
transporte escolar ou de 
empresas, é ligeiramente 
mais baixo que o Sc7, embora 
esta redução em altura 
praticamente não tire espaço 
ao compartimento de bagagens, 
tornando-o num modelo 
de grande versatilidade e 
multifuncionalidade capaz de 
realizar também viagens de 
longas distâncias.



Robusto e ao mesmo tempo 
elegante, projecta uma imagem 
dinâmica e ágil. Os espelhos 
retrovisores intensificam esta 
impressão ao fluir de forma 
harmoniosa pelo perfil do veículo, 
para além de disporem de um 
sistema anticolisão que faz que 
o espelho rebata ao sofrer um 
impacto moderado e oferecem a 
máxima visibilidade ao condutor 
e uma grande possibilidade de 
rotação.

A sua estética frontal é 
determinada pelo seu grande 
pára-brisas panorâmico com 
tratamento antitérmico Optikool, 
pelas suas elegantes bandas 
de aço inoxidável e pelos seus 
faróis dianteiros que conferem a 
este modelo a personalidade e a 
imagem exterior características 
da Sunsundegui; constam de 
luzes de circulação diurna LED, 
tal como a luz indicadora de 
mudança de direcção, sendo 
de halogéneo a luz de estrada, 
luzes de nevoeiro e médios, 
com possibilidade de um LED 
opcional.

Relativamente aos farolins 
traseiros são LED de série e, tal 
como no Sc7, mantêm a mesma 
forma que os faróis dianteiros 
uniformizando a estética 
do veículo. Tanto os farolins 
traseiros como as ópticas 
dianteiras são substituíveis com 
os do Sc7.

O design da parte posterior é 
completado com a característica 
porta da Sunsundegui que 
possibilita uma ventilação 
optimizada com a geometria 
personalizada dos nossos 
modelos.

O seu interior moderno e 
funcional projecta uma grande 
amplitude graças à forma da 
sua cúpula e às generosas 
dimensões do seu arco. 
Tanto o acesso ao veículo, 
como o conjunto do painel 
de instrumentos renovado 
apresentam actualmente uma 
estética mais vanguardista, com 
linhas longas e fluidas e um 
maior espaço para a cadeira do 
guia.

O Sc5 é herdeiro do design do 
Sc7; mantém o desenho das 
suas linhas criando assim um 
estilo coordenado, comum aos 
nossos modelos.

Design 
homogéneo
—



Como não podia deixar de ser, 
o Sc5 incorpora a tecnologia 
mais recente em matéria 
de segurança. A carroçaria 
cumpre as disposições anti-
capotagem mais exigentes 
(Regulamento 66.02) e tem 
uma estrutura frontal reforçada 
para a absorção de impactos, 
proporcionando maior protecção 
à zona do condutor e do guia; 
as protecções interiores têm 
uma grande capacidade de 
deformação para uma maior 
protecção do passageiro em 
caso de impacto e o
painel frontal e o pára-choques 
dianteiro estão preparados 
para a instalação de sistemas 
de travagem automática e de 
mudança de faixa.

Dispõe de diferentes sistemas 
anti-entalamento tanto em 
portas como nas tampas laterais 
e pode incorporar CCTV (circuito 
fechado de televisão para a 
segurança dos passageiros).

Como opção, também pode ser 
montado o sistema de extinção 
automática de incêndios no 
compartimento do motor e vários 
extras como o alarme anti-roubo, 
os sensores de estacionamento, 
Telemat, etc.

Seguro e fiável
—



Conseguir fabricar um autocarro 
que se adapte, para além do 
conforto e segurança, aos 
critérios de rentabilidade 
esperados pelos nossos clientes, 
é um objectivo prioritário para 
a nossa empresa. Cientes que 
o combustível é um gasto 
importante, o Sc5 é 20 cm mais 
baixo que o Sc7; isto favorece 
uma aerodinâmica muito 
optimizada e uma susceptível 
diminuição de peso que fazem 
reduzir significativamente o 
consumo. Ao ser um modelo 
muito industrializado, o 
Sc5 é de fácil montagem e 
desmontagem e dispõe de uma 
boa acessibilidade às diferentes 
instalações encurtando o tempo 
de manutenção.

Muito fácil de limpar, dispõe 
de acessos cómodos às luzes 
frontais e traseiras, bem como 
ao pneu sobresselente e à porta 
traseira. O Sc5 incorpora porta 
eléctrica obtendo-se assim 
um sistema mais eficiente 
com uma maior facilidade para 
o diagnóstico do seu estado 
operacional e a detecção de 
possíveis falhas. Minimiza-se 
assim o problema das fugas, 
visto que o circuito do ar sob 
pressão para a carroçaria fica 
reduzido ao accionamento do 
porta-bagagens e a alguma 
função secundária. 

Possibilita um maior número 
de lugares, dado que permite a 
existência de uma plataforma 
suspensa e embora a 
sua configuração padrão 
esteja concebida para um 
autocarro mais orientado para 
proximidades, as várias opções 
que são oferecidas permitem 
levá-lo até um elevado grau de 
conforto.

Aceita depósitos adicionais de 
combustível que fazem aumentar 
consideravelmente a autonomia 
do veículo.

Rentabilidade interessante
—



Na Sunsundegui sabemos 
que é importante criar um 
posto de condução cómodo, 
amplo e ergonómico. Para 
isso, foi montada no Sc5 uma 
confortável cadeira regulável 
em altura e profundidade, 
para além de favorecer um 
bom acesso aos comandos, 
quase todos agrupados à 
esquerda do condutor para um 
manuseamento melhor e mais 
fácil.

O painel de instrumentos inclui 
um ecrã de 7 polegadas com 
diferentes funções como o 
controlo do ar condicionado, 
pré-aquecimento e 
antiembaciamento, para além da 
visualização das câmaras e das 
entradas e saídas de todas as 
unidades electrónicas permitindo 
a manutenção e o diagnóstico. 
O Sc5 é um veículo real e 
efectivamente multiplexado.

A estratégica localização 
dos espelhos evita posturas 
forçadas, conseguindo-se maior 
visibilidade, e o veículo dispõe de 
persiana motorizada de uma só 
peça no pára-brisas com visão 
através da mesma e com uma 
faixa opaca na sua parte superior 
evitando encadeamentos.

A lente Fresnel de série instalada 
na porta de entrada da frente 
amplia o campo visual do 
condutor na parte direita do 
veículo, permitindo manobras 
de mudança de faixa mais 
seguras, assim como uma maior 
visibilidade em cruzamentos e 
rotundas.

Conforto para o condutor
—



O Sc5 oferece ao passageiro 
uma experiência de viagem 
irrepetível. O seu interior 
amplo e muito luminoso está 
concebido para o conforto e a 
sua sólida estrutura elimina o 
ruído e as incómodas vibrações, 
favorecendo dessa forma um 
andamento suave e agradável. 

A pensar na sua comodidade, 
o utilizador dispõe de luzes de 
leitura com tecnologia LED e 
saídas de ar individuais, bem 
como a possibilidade de ligação 
a terminais USB e a tomadas de 
220v. Para o entretenimento dos 
passageiros, o Sc5 dispõe de um 
equipamento de série com rádio, 
terminal USB para reprodução 
de áudio e vídeo, mãos livres, 
amplificador digital e ecrã 
multifunções integrado, havendo 
a opção de incorporar um leitor 
de CD e DVD. Cada veículo 
dispõe de dois monitores de 22 
e 19 polegadas respectivamente, 
sendo possível integrar um 
terceiro de 15 polegadas 
motorizado. A pré-instalação de 
Wi-fi facilita o acesso à Internet 
durante a viagem.

Relativamente à climatização, 
este modelo permite montar o 
sistema e-control que possibilita 
a regulação da temperatura 
da zona dos passageiros 
independentemente da zona do 
condutor. Além disso, graças à 
especial disposição das saídas 
de ar e à sua tubagem interna, 
produz-se um efeito de “tecto 
frio” que cria, por convecção, 
uma corrente de ar que mantém 
a temperatura constante e 
adequada para os passageiros.

O Sc5 também oferece a opção 
de sanitários (tanto sobre o piso 
como no estribo) que se adaptam 
às diferentes configurações do 
veículo.

Relativamente ao acesso 
das pessoas com mobilidade 
reduzida, o Sc5 permite dois 
tipos de configuração de 
plataformas elevatórias: uma no 
compartimento de carga e outra 
colocada atrás do eixo traseiro, 
possibilitando a maximização 
do espaço destinado à 
armazenagem.

Viagem cómoda e silenciosa
—



Tal como acontece com o nosso 
modelo Sc7, o Sc5 também 
aceita inúmeras modificações 
destinadas a satisfazer as 
necessidades concretas dos 
nossos clientes na procura 
de um veículo que satisfaça 
plenamente os seus objectivos 
empresariais. Por isso a 
Sunsundegui possibilita todo o 
tipo de execuções especiais no 
que toca às instalações (áudio, 
SAE, CCTV, entretenimento...) 
e relativamente à distribuição 
dos passageiros, mesas, lugares 
especiais, fogão, cafeteira, 
máquina de vending, frigorífico. 
São realizados comprimentos 
especiais, lotes de fabrico 
reduzidos e outros equipamentos 
como possam ser suportes 
de bicicletas, de transporte 
de animais vivos, aspirador, 
GPS.  Neste sentido, o Sc5 é 
o único modelo que pode ser 
fabricado com 10 metros de 
comprimento, veículo cada vez 
mais procurado no mercado por 
adequar-se às necessidades 
de transporte de grupos muito 
específicas.

*As imagens contêm extras que 
não correspondem ao veículo de 
série.

À medida
—
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