


O Sc7 é o autocarro da 
Sunsundegui desenhado para 
longas e médias distâncias 
que se tornou numa referência 
no mercado pela sua estética 
e tecnologia. Alia um design 
vanguardista, robustez e 
segurança. Nele, é reforçado o 
valor diferenciador das linhas e a 
sua fluidez ao longo do veículo. 

A frente e a traseira respondem a 
uma mesma lógica; uniformizam 
a sua estética criando um 
conjunto altamente harmónico, 
num todo coerente.



Os simétricos, que são colocados 
na parte superior do autocarro 
e que fluem em conjunto com 
a linha contínua do seu perfil 
e os retrovisores assimétricos 
(opcionais), que se destacam 
pelo seu design exclusivo 
permitindo ao condutor olhar 
para os mesmos sem ter de olhar 
para cima, proporcionando além 
disso grande manobrabilidade 
e visibilidade em condições 
climáticas adversas.

Os seus faróis bi-halogéneo 
padrão, que conferem ao veículo 
a sua imagem característica, 
podem ser substituídos por 
faróis bi-led com melhores 
prestações e luminosidade. Por 
sua vez, os farolins traseiros 
repetem o design das ópticas 
dianteiras uniformizando a sua 
personalidade e dando-lhe 
coerência estética, construindo 
um todo único e irrepetível.

O pára-brisas dianteiro 
panorâmico com grande 
visibilidade desde todas as 
cadeiras, tem um tratamento 
antitérmico Optikool e os pára-
brisas laterais duplos podem 
ser fumados ou extra fumados. 
A estética da sua dianteira é 
completada com a elegância 
das suas três bandas de aço 
inoxidável.

O design oferece também uma 
solução brilhante na porta 
traseira conseguindo, com a 
sua sofisticada geometria, não 
só uma ventilação optimizada, 
mas uma das características 
estéticas mais reconhecíveis da 
marca.

A personalidade do Sc7 
nasceu de um design cuidado, 
conseguindo-se criar um veículo 
estilizado e robusto, ao mesmo 
tempo potente e elegante.

Herdeiro de uma longa tradição 
e experiência no design de 
grandes autocarros, o Sc7 
apresenta no mercado, de 
forma exclusiva, duas imagens 
exteriores possíveis conforme os 
retrovisores que incorpore:

A excelência no design
—



A Sunsundegui realiza um 
esforço constante em inovação 
e tecnologia em defesa da 
segurança. Neste sentido, 
a carroçaria Sc7 cumpre as 
disposições anti-capotagem mais 
exigentes (Regulamento 66.02).

A sua estrutura dianteira 
reforçada está preparada 
para a absorção de impactos 
proporcionando maior 
integridade na zona do condutor 
e do guia. As protecções 
interiores têm maior capacidade 
de deformação destinada a 
aumentar a protecção dos 
passageiros em caso de impacto.

A Sunsundegui incorpora a 
tecnologia mais recente em 
sistemas de ajuda à condução; 
o condutor é avisado tanto 
acusticamente como por meio 
da vibração da sua cadeira, se 
o veículo está a sair da faixa de 
forma involuntária e, de qualquer 
modo, integra-se o sistema de 
aviso de colisão à retaguarda.

Como opção pode instalar-se 
o sistema anti-incêndio no 
compartimento motor.

Além disso, pode instalar-se 
um conjunto de extras como o 
alarme anti-roubo, sensores de 
estacionamento, Telemat, etc.

Tecnologia para sua segurança
—



Na Sunsundegui sabemos 
que o Sc7 deve ser rentável 
para os nossos clientes; por 
isso foi projectado tendo em 
conta a necessidade de reduzir 
os consumos diminuindo o 
peso e conseguindo-se uma 
aerodinâmica optimizada.

Dispõe de um acesso simples a 
peças e instalações, o que reduz 
consideravelmente o tempo na 
oficina durante as eventuais 
reparações. Também é fácil o 
acesso à manutenção das luzes 
dianteiras e traseiras, ao pneu 
sobresselente e à porta traseira, 
bem como à limpeza do seu 
interior.

A sua rentabilidade futura é 
intensificada pelo elevado valor 
no mercado de segunda mão 
graças à sua robusta construção 
que faz dele um veículo muito 
fiável.

Dispõe de um grande 
compartimento de carga e de um 
bom aproveitamento do espaço 
de armazenamento, como 
sejam as caixas sobre as rodas, 
opcionais.

Rentabilidade atractiva, elevada fiabilidade
—



Cientes que o condutor é a peça 
fundamental na condução do 
veículo e que da sua comodidade 
depende em última análise a 
segurança dos passageiros, 
o Sc7 dispõe de um posto de 
condução confortável graças à 
sua cadeira regulável em altura 
e profundidade, para além de um 
espaço muito ergonómico que 
facilita o manuseamento dos 
comandos.

O sistema de climatização 
incorpora saídas de ar 
condicionado adicionais e 
antiembaciamento, geralmente 
de ar quente, embora com 
possibilidade de montagem da 
opção de frio, razão pela qual 
o motorista pode desfrutar de 
uma zona com temperatura 
independente.

O Sc7 beneficia de uma 
grande visibilidade e, graças 
à incorporação de diferentes 
câmaras e às suas inúmeras 
possibilidades de localização, o 
condutor tem acesso a todas 
as partes do veículo, tanto no 
exterior como no interior do 
mesmo. Para além da câmara de 
marcha atrás (padrão), podem 
ser incorporadas, opcionalmente, 
câmaras como a de visão 
panorâmica, câmara no estribo 
traseiro, no compartimento 
de carga e inclusive o 
sistema “Magic eye” que permite 
a visão total periférica do veículo. 
Também, de forma opcional, pode 
fazer-se uso da lente de Fresnel 
que, colocada na porta da frente, 
é muito útil, visto que amplia 
consideravelmente o campo 
visual do exterior, permitindo 
mudanças de faixa mais seguras.

Além disso, o condutor tem um 
microfone flexível que pode 
ser montado na própria cadeira 
(opcional), duas persianas 
motorizadas para se proteger do 
excesso de luz exterior e vários 
espaços onde guardar diferentes 
objectos.

A pensar no condutor
—



O Sc7 proporciona uma 
experiência de viagem única 
para o passageiro, graças à 
sua resistência estrutural que 
elimina as vibrações favorecendo 
a suavidade do andamento e 
a ausência de ruídos. A pensar 
no seu conforto, o utilizador 
dispõe de luzes de leitura com 
tecnologia LED e saídas de 
ar individuais colocadas no 
compartimento de bagagens 
bem como a possibilidade de 
ligação individual a terminais 
USB e a tomadas de 220v. 
Além disso, dispõe de cómodas 
cadeiras dos principais 
fabricantes, assim como de um 
sistema de climatização que 
permite regular a temperatura da 
zona destinada aos passageiros 
independentemente da zona do 
condutor, permitindo sempre 
uma temperatura ideal para 
tornar a viagem inesquecível.

Os seus mais de dois metros 
de altura interior facilitam a 
comodidade de deslocação 
dentro do veículo e o 
equipamento de entretenimento 
de série com rádio, terminal 
USB para reprodução de áudio 
e vídeo, DVD adicional, mãos 
livres, amplificador digital e ecrã 
multifunções integrado ajuda 
à distracção dos passageiros 
que podem desfrutar de três 
monitores com diferentes 
configurações. 

Geralmente um monitor de 22 
polegadas na parte da frente 
do autocarro, um ao centro de 
19 polegadas e, opcionalmente, 
um à retaguarda rebatível e 
motorizado de 15 polegadas. 
Também é possível que cada 
cadeira tenha o seu próprio 
monitor.

A pré-instalação do Wi-fi de 
série, podendo proceder-se 
também à instalação a pedido 
do cliente, permite a ligação à 
Internet durante a viagem.

O conforto é completado com 
a possibilidade de dispor de 
sanitários. Há três tipos de casa 
de banho para o estribo central, 
podendo montar-se uma casa 
de banho que elimina lugares de 
passageiros, e um modelo único 
para a parte traseira sobre o piso.

O Sc7 permite o transporte 
de pessoas com mobilidade 
reduzida graças à sua porta PMR 
e aos três tipos de plataformas 
elevatórias disponíveis que 
se adaptam às diferentes 
configurações do veículo.

Uma viagem inesquecível
—



Graças ao tratamento próximo 
e personalizado dos nossos 
clientes conhecemos as suas 
necessidades concretas, o que 
exigem a cada momento de 
um autocarro para que este se 
adeqúe aos seus objectivos 
empresariais. 

Por isso a Sunsundegui 
proporciona e realiza todo o tipo 
de execuções especiais no que 
toca às instalações (áudio, SAE, 
CCTV, TDT entretenimento on 
demand…) e relativamente à 
distribuição dos passageiros, 
mesas, lugares especiais, fogão, 
cafeteira, máquina de vending, 
frigorífico, protecções de 
metacrilato iluminadas com LED. 

São realizados comprimentos 
especiais, lotes de fabrico 
reduzidos e outros equipamentos 
como possam ser suportes 
de bicicletas, de transporte de 
animais vivos, aspirador, GPS. 

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

Personalização à escolha
—



Polí gono Ibarrea s/n 
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