
Senior



Mudanças sempre trazem boas novidades. Uma 

delas é o  Senior, evolução do já reconhecido 

micro-ônibus concebido para atender linhas 

rodoviárias e de turismo. Renovação externa 

com moderno design e alterações internas 

acompanham o elevado padrão de conforto, 

segurança e eficiência dos modelos pertencentes 

à linha rodoviária Marcopolo.

Senior



Exterior

Renovado
- Largura ampliada de 2,35m para 2,40m

- Grade dianteira com novo sistema de abertura

- Maior área para acesso ao motor

- Para-brisa com vidro mais amplo e mais alto em relação ao solo

- Novo desenho da janela facilita manutenção em caso de troca do vidro

- Janela do motorista inteiriça e novo design

- Saias laterais com novo sistema de fixação

- Acesso lateral para a manutenção do sanitário

- Bagageiro com tampa rebaixada: ergonomia durante embarque de volumes



Eficiência 

Luminosa
- Conjunto ótico em LED e com DRL (luz diurna) integrada 

- Grade entre faróis alinhada com a identidade dos produtos 

rodoviários Marcopolo

- Lanternas traseiras em LED

- Delimitadoras superiores com novo sistema de vedação

- Lanterna de neblina traseira padrão dos modelos Paradiso New 

G7 (opcional)

- Novo farol de neblina (opcional)



Foco na 

Ergonomia
- Painel redesenhado com melhor leitura e acionamento de teclas 

retro iluminadas e resistentes à água (conforme norma IP66)  

- Cabine do motorista com novo sistema de vedação aumenta 

conforto termoacústico

- Porta com novo sistema corrediço melhora ergonomia do 

motorista durante abertura e fechamento 

- Porta objetos posicionados no painel, lateral e sob o painel

- Capô sobre o motor com altura mais baixa favorece 

acesso à poltrona. Trinco com acionamento 

por pistão facilita a abertura



Transformações 

Internas
- Salão de passageiros: corredor nivelado facilita acesso às 

poltronas e proporciona maior altura interna.  

- Parede de separação com maior área envidraçada e novos 

acabamentos 

- Monitor reposicionado e integrado junto ao teto solar

- Porta-pacote com novos revestimentos e sistema de fixação: 

menor vibração e identidade da Linha Paradiso 

- Grade de ar-condicionado com novo sistema que facilita 

manutenção e troca de filtro 

- Teto solar integrado com saída de emergência

- Revestimentos laterais internos disponíveis em diversas cores



Prioridade em 

Conforto e 
Segurança 
- Escada: maior segurança no embarque e desembarque com 

pega mão redesenhado e perfis com iluminação indireta

- Poltronas disponíveis nos modelos Executiva, Semileito e Leito 

940mm garantem o conforto dos passageiros. Novos tecidos e 

recortes seguem padrão dos modelos Paradiso New G7 elevam 

design interno dos veículos

- Novo peitoril da janela mais elevado aumenta a segurança dos 

passageiros

- Apoio lateral para braços (opcional)

- Carregador USB (opcional)
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Cinto de segurança salva vidas.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o representante de sua região
para saber mais sobre os modelos e suas configurações
www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo


