
TUTTOTRASPORTI LTDA.

Empresa 100% brasileira, no Mercado há 18 anos, especializada

em transformações e fabricação de chassis para transporte

de passageiros e de carga.
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A Tuttotrasporti foi a responsável pela não desativação da frota de 281 veículos em 1996. Após 

varias negociações demonstrando conhecimento adequado para produzir chassis novos que 

permitirão o acoplamento de novas carrocerias bem como através da reforma da parte mecânica e 

da parte eletroeletrônica era possível revitalizar a frota completa de aproximadamente 300 veículos. 

A Tuttotrasporti viabilizou esta recuperação onde foi a responsável: - fabricação dos chassis 

integralização de todo o sistema mecânico, pneumático e elétrico. Hoje estão rodando em São Paulo 

já há doze anos contribuindo com o qualidade do ar daquela metrópole, a saúde da população e o 

efeito estufa.  

A frota totalmente renovada e modernizada em 1996 com 323 veículos

trafega 45mil Km/dia pela capital paulista. Demonstra as vantagens
tecnológicas  e ecológicas do sistema de transporte por eletrificação, por

meio da revitalização sugerida pela TuttoTrasporti, que fabricou todos os

chassis viabilizando a renovação de toda a frota Trólebus, evitando a sua

desativação.

MISSÃO CUMPRIDA � BENEFÍCIOS ATINGIDOS COM O PROJETO:

� ECONÔMICO: Com a mesma verba foram produzidos 281 Veículos

contra os 90 inicialmente projetados

* SOCIAL:  Oferta para a população de atendimento de 281 veículos contra

os 90 projetados.

* ECOLÓGICO: Nível de emissões igual a ZERO. Contra as emissões dos

90 veículos projetados.
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CHASSI TUTTO 15 METROS 

   Chassi com segundo eixo dianteiro dirigível e piso baixo total para utilização de trações 

elétricas que utilizam energia produzida à bordo, através de motores à combustão interna 

com combustíveis alternativos (Gás GNV, Álcool e Biodiesel). Também através de células 

à combustível, que utilizam Hidrogênio e energia elétrica produzida através de usinas 

termoelétricas de incineração do lixo doméstico (SISTEMA TRÓLEBUS).
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Tuttotrasporti  parceira  do  consórcio  para  fabricação  do primeiro
ônibus à célula a combustível da América latina contribuindo com :

- Fabricação completa do chassi

- Integração de todo o sistema  de propulsão  à  hidrogênio

- Desenvolvimento  do software  de gerenciamento total do veículo.

Com a certeza de estarmos contribuindo para um mundo melhor
dando  um  passo  á  frente  na  utilização  do hidrogênio  como
combustível.  Poluição ZERO.

Muito obrigado a todos.

Agenor Boff


