
 

   

IVECO BUS Crossway da Cruz Vermelha Italiana é o 

primeiro ônibus de alta biocontenção do mundo 

 
Modelo é capaz de transportar até 41 pacientes mais seis tripulantes, 

com total segurança, dentro de áreas restritas como aeroportos, 
hospitais e instalações de atendimento médico 

 
O IVECO BUS Crossway foi escolhido pela Cruz Vermelha Italiana para missões de transportes 
urgentes na região da Calábria, na Itália. O veículo de 12 metros de comprimento tem o motor 
Cursor 9, da FPT Industrial, e configuração exclusiva com uma câmara de pressão negativa que 
envolve o compartimento de passageiros, onde uma diferença de pressão do lado de fora impede 
que o ar escape, a menos que seja filtrado. A tripulação pode monitorar a pressão na câmara, 
saturação de dióxido de carbono, temperatura e estado dos filtros usando uma interface digital 
integrada. 
 
O modelo é equipado com elevador eletro-hidráulico para cadeiras de rodas e possui altos 
padrões de conforto: ar condicionado, iluminação noturna, difusão de áudio, vidros escurecidos e 
banheiros dentro da câmara de biocontenção. O estofamento e o interior foram revestidos com 
materiais facilmente laváveis para garantir uma higienização eficaz. 
 
“Estamos muito orgulhosos que a Cruz Vermelha Italiana tenha escolhido um dos ônibus da 
IVECO BUS para criar este veículo especial, o primeiro do mundo”, comentou Domenico Nucera, 
presidente da Unidade de Negócios de Ônibus do Iveco Group. “No momento em que a pandemia 
de COVID-19 continua a se alastrar por meio das variantes, estamos confiantes que este veículo 
de alta biocontenção dará uma importante contribuição para a redução do risco de 
contaminação, garantindo o transporte seguro dos pacientes.” 
 
IVECO 
 
IVECO é uma marca do Grupo Iveco N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa 
uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos 
para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, 
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. 
Gerencia unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, 
onde produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e 



 
 

 
   

serviços em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO 
esteja em operação. 
 
Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br 
 
Assessor de Imprensa – IVECO 
Marcelo Fonseca – marcelo.fonseca@redecomunicacao.com 
(+55 11) 9 9468-1351 
 
Head de Comunicação Corporativa – Iveco Group 
Jorge Görgen– jorge.gorgen@ivecogroup.com 
(+55 11) 9 8336-8241 
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