


Solidez e  
Crescimento

A Irizar vem respondendo ao longo de sua  
história aos diferentes desafios e necessidades 
dos clientes, realizando um esforço contínuo para  
melhorar a segurança, a confiabilidade, o conforto e a  
rentabilidade de seus produtos, além de oferecer o 
melhor serviço.

Com 125 anos de história, hoje é um grupo em-
presarial de referência mundial no setor de  
transporte rodoviário de passageiros, além de estar  
presente nos setores da eletrônica e comunicações. 
Um projeto global com mais de 3.300 pessoas, 
com plantas de produção em 6 países e presença  
comercial em mais de 90 países dos 5 continentes 
e um centro tecnológico próprio de pesquisa e de-
senvolvimento.

Uma marca que segue crescendo, consolidando-
se, diversificando-se e olhando para o futuro. Um 
futuro onde coexistem a tecnologia, a eletrônica, 
as telecomunicações, a inovação, a sustentabili-
dade ambiental e social, assim como a diversidade 
e a força de trabalho de todas as suas pessoas, 
clientes e colaboradores.







Segurança, uma 
constante
A segurança de todas as pessoas que viajam em 
um veículo Irizar é nossa prioridade no desenvol-
vimento e concepção. Investimos o necessário 
na busca e incorporação das tecnologias mais 
avançadas para sermos lideres e nos antecipamos 
às exigências e normativas de cada mercado para 
alcançar e garantir o nível máximo de segurança, 
tanto para o motorista, como para os passageiros.



Confiabilidade dos 
veículos

Os ônibus Irizar são concebidos sob os parâmetros 
mais exigentes tornando-os veículos com acaba-
mento de máxima qualidade e especialmente ro-
bustos e confiáveis.

Além de introduzir as tecnologias mais avançadas 
em design, materiais, componentes e processos 
de produção, os veículos são submetidos às pro-
vas mais exigentes, em Institutos e engenharias 
independentes de reconhecido prestígio, obtendo 
excelente desempenho e resultado.







Serviço Irizar: o que marca a diferença 

O serviço constitui um valor de referência na Irizar, 
oferecendo permanente confiança ao cliente. Está 
baseado em uma atenção personalizada que co-
meça no momento em que o cliente define e con-
figura o veículo conforme suas necessidades junto 
a uma equipe de pessoas que o acompanharão du-
rante toda a vida do veículo.

A marca Irizar é garantia de serviço oferecendo aos 
clientes a possibilidade de desfrutar de um serviço 
integral de reparação e manutenção de máxima 
garantia, assim como modernos centros técnicos e 
logísticos que atendem aos pedidos de reposição 
e fornecem a qualquer lugar do mundo, todas as 
peças necessárias, em tempo mínimo.



Rentabilidade para 
os clientes

Máxima rentabilidade, reduzindo o consumo de 
combustível, devido a ótima aerodinâmica, distri-
buição de pesos e a máxima acessibilidade dos 
componentes para facilitar a manutenção.

Alto valor de recompra e a cobertura de garantia 
Irizar.





Um veículo de  
avançada tecnologia

O Irizar i6 é um veículo polivalente ideal para ser-
viços regulares e eventuais.

-
ca, acabamento e conforto.

Os sinais de identidade IRIZAR o tornam inconfun-
dível: um veículo seguro, confiável e rentável.

Viajar em um Irizar i6 torna-se uma experiência de 
verdadeiro prazer.







Um binômio perfeito 
 
A estrutura do Irizar i6 foi desenvolvida levando-
se em conta a resistência ao choque frontal e 
ao tombamento, cumprindo com a normativa de 
segurança R66.02. 
 
Seu desenvolvimento englobou o aumento de ri-
gidez em flexão e torção; redistribuição de cargas 
e pesos, melhorando a estabilidade e dirigibilida-
de do veículo. 
 
Posto do condutor mais amplo e ergonômico. Inte-
gração de tela no painel para todas as funções  da 
carroceria.



Ótima visibilidade com as 
tecnologias mais  
avançadas:

Tecnologia de iluminação em LED, na dianteira e 
traseira, com luz de dia.

Espelhos retrovisores com design exclu-
sivo Irizar cumprindo todas as exigências 
das normativas europeias, incluindo o ser-
viço escolar com 2 lâminas de espelhos  



Além disso incorpora:
 

-
rior do veículo (teto e corredor).

-
zação.
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O Irizar i6 oferece a máxima capacidade de adap-
tação permitindo ao cliente poder configurar o veí-
culo conforme sua necessidade.

Contempla uma ampla gama de acabamentos e 
diferentes revestimentos para as poltronas, assim 
como várias opções de entretenimento a bordo: 
sistema wi-fi, conexão para ipod, monitores inte-
grados em poltronas, som individual, sistemas de 
navegação e de vigilância ou diferentes opções de 
catering.

Como itens opcionais temos sistemas de acesso 
de pessoas com mobilidade reduzida, purificador 
de ar, etc.
Irizar está na vanguarda para oferecer a seus clien-
tes as últimas tecnologias adaptadas ao veículo.

Veículo a sua medida







O autêntico prazer 
de viajar

O desenho interno do i6 oferece um ambiente 
agradável e sensação de amplitude, pensado para 
o bem estar do motorista e dos passageiros.

Buscamos o máximo conforto no interior do veí-
culo:

Poltronas de design exclusivo Irizar. Destacam-
se por seu desenho, ergonomia, durabilidade, 
acessibilidade e otimização de pesos.

Climatização adaptada as necessidades do mo-
torista e passageiros.

Iluminação interna com tecnologia LED nos di-
fusores para iluminação de leitura, assim como 
na iluminação do salão e numeração de poltro-
nas.

Monitores de tela plana, tecnologia em LED.



Opcionais



3º Monitor de 15” no salão
Passadeira tipo madeira
Relógio digital
Purificador de ar
Circuito interno de TV - CCTV (4 a 6 Cameras)
Câmera de guia
Câmera de ré
Câmera com visão frontal
Poltrona guia
Sensor de ré
Luzes xenon
Cafeteira
Wi-fi
Tampa do porta pacote tipo avião
Sistema multimídia individual
Som individual
Magic eye (Detector de fadiga do motorista)
Pintura metálica
Persiana com acionamento elétrico
Banheiro personalizado

Opcionais disponíveis
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