Editorial

Tendências e
novas tecnologias.
A edição especial para a Fenatran - maior
feira de transportes da América Latina,
que acontece de 24 à 28 de outubro,
traz as novidades e os lançamentos do
setor automotivo. Você vai conhecer os
lançamentos e as novas tecnologias dos
caminhões das principais marcas que
estarão expondo na feira, além dos caminhões chineses que chegam ao mercado brasileiro em busca de abocanhar
um pouco da fatia do setor.
Acompanhe também matérias com
empresas de renome no setor automotivo, que se diferenciam pelo atendimento personalizado e produtos da mais alta
tecnologia e qualidade, que visam sempre a satisfação de seus clientes.
Além de artigos sobre a oportunida-

de oferecida pela Fenatran, trazemos
muito entretenimento com os caminhões monstro, famosos por seus tamanhos e aparência.
A Revista Estrada Na Boléia traz aos seus
leitores na seção curtas algumas dicas e
cuidados que devem ser tomados com
o motor e a tintura do carro, curiosidades
sobre a influência das cores dos veículos
na personalidade das pessoas, algumas
dicas de como evitar multas de trânsito,
além da história dos primeiros caminhões
de combustão interna e motores a diesel, que você confere nesta edição.
Acompanhe também as principais notícias e reportagens através do nosso site,
você pode ver a versão online ou baixar
para seu computador.

A Revista Estrada Na Boléia é
uma publicação dirigida a caminhoneiros
autônomos, frotistas, fornecedores e entidades do setor de transporte de carga.
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Nova linha Cargo 2012

Ford

Os novos modelos vêm com nova
cabine, mais itens de série e nova
tecnologia Euro V, que garante um
excelente desempenho e
preço competitivo

Cargo 1933

A

Ford Caminhões, apresenta na
Fenatran 2011, as novidades tecnológicas e mais itens de série da linha
Cargo, considerada a mais tradicional do
mercado. Além da estréia do Cargo Fórmula Truck, com a nova cabine, o Ford Odontomóvel, o F-4000 campeão do Rally dos
Sertões e a linha de vans e furgões Transit.
Os visitantes também poderão acompanhar um programa de palestras técnicas
sobre as novas tecnologias de motores,
transmissões, eixos e telemetria. Todos os novos caminhões Cargo utilizam a tecnologia
SCR, equivalente ao Euro V, que garantem
maior eficiência, economia e sustentabilidade. Além disso, proporcionam qualidade
e conforto, mais itens de série, preço atraente e baixo custo de manutenção.

Novo Padrão
A nova linha Cargo 2012, vem com nova
cabine, equipados com os consagrados
motores Cummins ISB 4.5 litros, ISB 6.7 li-

tros e novo ISL 8.9 litros, os mais potentes
do mercado. Como novidades a suspensão, sistema de rastreamento FordTrac e
novos itens de série. Além da avançada
tecnologia SCR, sistema de tratamento de
emissões de gases, para atender Euro V,
norma ambiental que vigora em janeiro de 2012. A família Cargo é composta
por doze modelos: Cargo 816, Cargo
1319, Cargo 1519, Cargo 1723, Cargo
1719, Cargo 1933 R, Cargo 1933 Tractor,
Cargo 2423, Cargo 2429, Cargo 2623,
Cargo 2629 e Cargo 3133.
A nova geração Ford Cargo Euro V, traz várias vantagens para o cliente, como menor
custo operacional, melhor desempenho e
redução da emissão de poluentes em até
80%. Conta também com outras novidades: aumento dos intervalos de troca de
óleo, maior durabilidade dos componentes, maior vida útil do motor, maior intervalo
de manutenção e redução do consumo
de combustível entre 5% a 7% dependendo da operação.

“O desenvolvimento feito pela engenharia
do Brasil é um diferencial que agrega qualidade e maior confiabilidade para nossos
clientes. Substituímos os motores, oferecendo não apenas redução das emissões, mas
um melhor desempenho e ótima relação
custo-benefício, com avanços que vão
de encontro às necessidades das diversas
operações em que o Cargo é utilizado”, explica Antonio De Lucca, engenheiro chefe
de desenvolvimento de caminhões da Ford.

Novos motores e
mais potência
Todos os modelos vêm equipados com
motor Cummins Euro V que desenvolve
maior torque de potência, robustez, economia do consumo de combustível e menor
emissão de gases poluentes que atende
a nova legislação brasileira. Além disso, os
caminhões surpreendem pelo seu design
arrojado, com linhas fortes, maior espaço
interno, conforto, qualidade e segurança.

“Nóis é jeca mais nóis é jóia”.
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MAN Latin America
linha 2012

A montadora lança na 18ª Edição da Fenatran a sua nova linha
de caminhões com 5,5 a 74 toneladas, com tecnologia Euro V

“Mulher e árvore só dão galho”.

A

MAN Latin America, apresenta a sua nova linha
de caminhões Volkswagen e MAN, com tecnologia Euro V, que será destaque no Salão Internacional do Transporte. Os caminhões possuem uma linha
completa com modelos de 5,5 a 74 toneladas de peso
bruto total, todos produzidos no Brasil.
Os caminhões MAN extrapesados foram desenvolvidos
sob medida para o mercado nacional. Os caminhões
Volkswagen receberão, pela primeira vez na América
do Sul, além de inúmeras modificações tecnológicas,
motorização MAN, já em montagem no País. Todos equipados com motores Cummins, com tecnologia Euro V,
atendendo a nova fase do Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve P-7)
que vigora em janeiro de 2012.
Com novo conceito ADVANTECH nos caminhões
Volkswagen, traz para as linhas Delivery, Worker e
Constellation, inovações que vão desde o design interno e externo das cabines até elementos eletrônicos
que aperfeiçoam o desempenho do veículo. Possui a
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tecnologia SCR, que inclui o uso de Arla 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo) um sistema de pós tratamento de emissões, adequados para atender o Euro V.

Worker e Constellation
As linhas VW Worker e VW Constellation de 13, 15 e 17
toneladas, equipadas com o novo motor MAN D08 de
4,6 litros, quatro cilindros, potência de 190 cv. Composto por dois estágios de sobrealimentação, sistema de
injeção Common Rail e tecnologia EGR de pós tratamento de emissões.
Os modelos de caminhões VW Constellation 13.190,
15.190, 17.190 e VW Worker 13.190, 15.190 e 17.190
vem com motor de 190 cv, transmissão Eaton 5406,
6 marchas e embreagem com diâmetro de 395
mm. Já os VW Constellation 17.280 e 24.280 6x2 e
VW Worker 17.260 e 24.260 6x2, são mais robustos e com
maior potência, com motor de 6,9 litros, seis cilindros e
260 ou 280 cv, transmissão mecânica ZF 9S 1010 de
nove velocidades. A família inclui também os modelos

VW Worker

VW Constellation

MAN TGX

VW Constellation 17.330 e 24.330 6x2 (indicados para operações rodoviárias) e o VW Constellation31.330 6x4 e 31.390 6x4 (ideal para
operações fora-de-estrada), todos adaptados
com tecnologia SCR e EGR, que atende a
nova legislação brasileira o Proconve P-7.
Os modelos VW Constellation 26.280 6x4 e
31.280 6x4 e a linha VW Worker 26.260 6x4
e 31.260 6x4, são indicados para operações
fora-de-estrada. As versões 6x4 com motorização de 260 ou 280 cv são equipados com
o motor MAN D08 com 6,9 litros, seis cilindros
e nova transmissão de 16 velocidades, que
garantem maior potência e desempenho.
A nova linha de cavalos mecânicos da
Volkswagen Constellation, de tração 4x2, 6x2 e
6x4, são equipados com o novo motor Cummins ISL de 6 cilindros de nove litros e potências
de 330 e 390 cv. Além de outros modelos, os
cavalos mecânicos possuem capacidade de

carga vertical de 24 toneladas e são produzidos com quinta roda Jost de série.

Linha VW Delivery
A linha Volkswagen Delivery 2012 está disponível nas versões: 5.150, 8.160 e 9.160,
equipados com motor Cummins ISF de 3,8
litros, com transmissão ZF S5 420 HD, de 5
marchas com acionamento a cabo, embreagem com diâmetro de 330 mm, que
garante mais robustez e flexibilidade. A linha
vem com novas cores nas cabines e possui
tecnologia SCR, que oferece alto desempenho, menos poluientes e baixo custo operaciol. Além de outros itens utilitários e garantia
de corrosão da cabine por três anos.
Todas as versões foram desenvolvidas com
as mesmas tecnologias e modificações,
que oferecem segurança, conforto, maior
potência e durabilidade.
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Painel

Opticruise

Detalhe da Grade V8

caminhões mais potentes, econômicos e sustentáveis

V8

“Os
da Scania estão dominando a faixa de alta potência do
mercado de caminhões em muitas partes do mundo, respondendo por
mais da metade do volume total de vendas nas faixas de 600 cavalos
e acima. No Brasil, também há um nicho bem específico para os V8.
Eles são indicados para os transportadores que primam pelo prestígio
da marca, mas não abrem mão de reduzidos custos operacionais em
sua frota”, explica Roberto Leoncini, diretor geral da Scania no Brasil.

Caminhões V8 - Pronto para atender as normas ambientais de poluentes
e com duas opções de potência, 560 e 620 hp. Equipado com exclusivo motor
Scania de 16 litros e oito cilindros em v. Os motores V8 da Scania são famosos por
economizar combustível e são ideais para o transporte de cargas pesadas.

Detalhe da Cabine

P 270 - É o único caminhão movido 100% a etanol do Brasil. O novo semipe-

sado conta com uma motorização de 9 litros com 270 cavalos e 1.250 Nm de
torque, já a partir de 1.100 rpm, o que possibilita maior rendimento do trem de
força, desempenho típico de motores a diesel.

“Em rio de piranha jacaré nada de costas”.

Scania Opticruise – A caixa de câmbio automatizada tem como principal
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objetivo facilitar a troca de marcha e corrigir eventuais desvios na condução. O
Scania Opticruise é baseado em uma caixa de câmbio padrão manual, o que
facilita a manutenção e a reposição de peças. “Os motoristas guiam com mais
calma e de forma mais estável com o Opticruise, o que economiza combustível,
poupa os pneus e os freios e, ao mesmo tempo, aumenta a segurança do motorista e diminui os impactos ao meio ambiente”, afirma Celso Mendonça, gerente de
pré-vendas da Scania no Brasil

Motor

Família Scania: potência, qualidade e elegância

Inauguração

Líder mundial em

hidráulica para basculantes
inaugura fábrica no Brasil
O segredo de todo crescimento e sucesso da empresa
se deve a uma estratégia vencedora, dirigida com
sabedoria desde o início.

Wet kits, tanques, válvulas, fim de curso,
bombas de pistão e engrenagem,
cilindros frontais e inferiores,
controle de comandos pneumáticos.

por Keli Gois

A

Binotto é uma empresa global, fundada em 1950 na Itália, produzindo
inicialmente cilindros frontais e cilindros destinados a parte inferior das caixas de
cargas de veículos industriais, tornando-se
referência no mercado. Logo desenvolveu
o Solid Design, um perfil de deslizantes que
até hoje é insuperável no mercado, diferenciando-se pela sua qualidade.
Em 1994, a Binotto se une a Mariz, dando
início a um sólido e importante grupo, sendo
o único na Europa a produzir uma grande
variedade e quantidade de cilindros telescópicos, formando uma ampla gama de
opções, desde aqueles destinados aos pequenos meios de transporte de 3,5 toneladas
até os cilindros frontais de 9 metros para semirreboques de grandes dimensões. Juntas
consolidaram o papel de liderança na Europa, como fornecedores dos mais importantes fabricantes de carrocerias da Alemanha,
Holanda, Espanha e Portugal.
O grupo Binotto é líder mundial em hidráulica para basculantes e o primeiro

fabricante europeu de elementos telescópicos, com uma variedade de produtos
como: cilindros frontais e inferiores, wet kits,
tanques, bombas de pistão e de engrenagem, válvulas, fim de curso e controle de
comandos pneumáticos.
Atualmente, a empresa está presente em
mais de 100 países, com a capacidade de
produção de mais de 130.000 peças por
ano. Apresenta uma variedade completa
de sistemas hidráulicos de elevação para
veículos basculantes e as melhores soluções
existentes no mercado, garantindo confiança e ótimos resultados de seus produtos.
A líder mundial de vendas inaugura em
janeiro de 2012 uma fábrica no Brasil, localizada na cidade de Flores da Cunha, no Rio
Grande do Sul, com capacidade de atender todo o país, proporcionando mais segurança e comodidade. Possui assistência
técnica em todo o território nacional e mantém o compromisso de ouvir e atender as
necessidades dos clientes, disponibilizando
uma ampla distribuição dos produtos, ofere-

cendo sempre qualidade e confiabilidade,
que já são marca registrada da empresa.

Qualidade Binotto

» Aço com alto grau de elasticidade em
todos os produtos.

Design é um perfil dos deslizan» OtesSolid
que assim como nas tabulações
externas, são utilizados único e exclusivamente tubos de aço inteiros, sem solda.
mecânico sem costura, que ga» Cilindro
rante maior resistência.

» Trava de segurança maciça, pois não
possui solda e anel.

velocidade de basculamento,
» Maior
que proporciona maior produtividade.

» Trabalha com menos óleo, garantindo
maior economia.
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International®

apresenta novo caminhão-conceito
projetado para o Brasil

As empresas NC² e Navistar America do Sul lançam na
Fenatran 2011, os novos caminhões desenvolvidos no
Brasil. Apresenta as versões dos motores Euro V dos veículos produzidos e comercializados no país.

International AeroStar

- O modelo aerodinâmico de
cabine avançada será o primeiro de uma nova plataforma que
inclui mais variações, abrange desde veículos de 10 toneladas
até 74 toneladas, com motores que variam de 180 hp a 500 hp.

Euro V - Além de diminuir o impacto dos veículos rodoviários
no meio ambiente, os caminhões Euro V, mantêm as principais
características que os tornam reconhecidos no mercado e ainda oferecem novidades.
DuraStar

International DuraStar

- Equipado com o motor Maxx
Force 7.2 litros, possui um sistema elétrico multiplex, que centraliza a distribuição de energia elétrica e informações eletrônicas
sobre o veículo.

International 9800i - O mais leve da categoria, líder em

economia de combustível. Conta com transmissão sincronizada
Eaton FTS-2011 – 2L de 13 velocidades. Com a suavidade de
engate de um caminhão leve. Além de freios ABS com quatro
(6X4) ou seis (6X2) canais.

AeroStar

9800i

Renault lança o Master Minibus L3H2,
Kangoo Express e Renault Vitré e traz
novos itens de série

“Ladrão na casa de pobre só leva susto”.

Dentro da linha de comerciais leves, o Kangoo Express tem
uma das maiores capacidades de carga útil do segmento
(800 kg) e 2.8 m³ de volume total. Porta traseira assimétrica, direção hidráulica, ar quente, regulagem elétrica
dos faróis com comando interno. Vem equipado com
motorização bicombustível de 1.6 16 v hi-flex.

Master Furgão Vitre

O novo Master Minibus L3H2 atende todas as exigências específicas no segmento de transporte urbano,
oferecendo um padrão de conforto. Conta com
bagageiro de 1.700 litros, laterais internas, teto com
revestimento, sistema de ar condicionado central e
traseiro. Além de direção hidráulica e alarme sonoro
de advertência de luzes acesas.
Chega ao mercado o Master Vitré, com três opções
de tamanho: L1H1, L2H2 e L3H2. A versão vitré é equipada com motor diesel 2.5 dCi 16v, tem cabeçote de
alumínio e sistema Common Rail. O master desenvolve a
potência máxima de 115 cv (3.500 rpm) e 29,6 kgfm de
torque (1.600 rpm).

Kangoo Express
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Interior do Master Minibus L3H2

O Grupo Hyundai CAOA do Brasil, apresenta na Fenatran
2011, o novo HD 78 comercial leve para carga. A série
HD traz capacidade de trabalho aliados à categoria de
caminhões médios e leves. Vem equipado com o motor
Euro III S30, gera 155 cv a 3500 rpm com um torque de
400 Nm a 1400 a 2800 rpm. Além da transmissão manual
de 5 velocidades.

HD 78

A cabine está ancorada sobre dois caxins de borracha
montadas sobre amortecedores hidráulicos. As guarnições
internas foram produzidas em materiais inovadores, tapetes
texturizados, novo assoalho, excelente isolamento acústico
NHV, novo painel de instrumentos em padrão madeira, botões e comutadores iluminados por LEDs.

Amplo espaço e novo painel

Equipado com motor Euro III S30

Sistema economizador de bateria, purificador de ar, assegurando melhor filtragem e o aumento nos intervalos entre
troca de filtro.

A chinesa Effa Motors amplia a sua atuação no mercado brasileiro
de veículos comerciais e lança seus primeiros modelos de caminhões, que foram produzidos pela marca Jiangling Motors Corporatin (JMC), uma das maiores e mais conceituados fabricantes de
veículos da china.
Os novos caminhões N601 e N900 possuem um design moderno
e um ótimo desempenho proporcionado pelo motor Isuzu a diesel
com turbo intercooler, quatro cilindros em linha, 2.8 litros e injeção direta do tipo Common Rail, capaz de desenvolver 116 cv de potência
(a 3.600 rpm) e 285 Nm de torque (a 2.000 rpm). Além de um pacote
de equipamentos de série como cabine escamoteável, que facilita
o acesso ao motor, travas elétricas nas portas, direção hidráulica, ar
condicionado, espelho retrovisor interno antiofuscante, acionamento
elétrico dos vidros e transmissão manual de cinco marchas.
A eficiência e o baixo consumo de combustível garantem ótimo
desempenho e economia aos veículos. Os caminhões N601 e
N900 utilizam chassi do tipo escada, com longarina construída em
peça única. Na parte interna os caminhões são muito espaçosos e
acomodam de maneira confortável até três passageiros.

N601

N900
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O grupo CAOA é importador exclusivo da Hyundai no Brasil
desde 1999. Em abril de 2007, foi inaugurada a Hyundai
CAOA montadora, localizada na cidade de Anápolis (GO),
quando começou a produção dos mini caminhões HR.
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A Foton Motor Group é uma das maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo. Em
seus 13 anos de existência, com sede em Beijing,
a marca chinesa já produziu e vendeu mais de 3
milhões de veículos. A fabricante se apresenta ao
mercado brasileiro e lança os três modelos de caminhões semileves e leves de 9, 6 e 3,5 toneladas que
serão comercializados no país.

Aumark

O Aumark 1031, semileve de 3,5 toneladas possui tração
4X2, torque máximo de 280 Nm, potência de mais 108,7
cv a 3800 rpm. E tem 4,8 metros de comprimento e 1,82
metros de largura. O Aumark 1051, de 6 toneladas da categoria leve, com potência máxima 150 cv a 2600 rpm.
Conta com caixa de transmissão de seis marchas, torque
máximo de 450 Nm entre 1200 a 2200 rpm.
Com chassi (distância de 1,8 metro do chão). Já o Aumark
1089, leve de 9 toneladas, sistema de injeção eletrônica,
torque máximo de1.200 e 1.900 rpm, potência de 150 cv
a 2600 rpm. Todos os modelos são equipados com motor
Cummins, freio ABS e sistema de tratamento de emissão
de gases com a tecnologia EGR e SCR, adequados à legislação Euro IV e V, levando a economia de 20% a 30%
no consumo de combustível.

Família Aumark de 3, 5, 6 e 9 ton.

A fabricante chinesa Shacman iniciou suas atividades em
1968, possui 22 linhas de produção e conta com o maior
parque industrial para veículos comerciais do continente
asiático. Por sua vez, a linha de caminhões Shacman chega
ao mercado brasileiro, com o lançamento dos modelos TT
(cavalos mecânicos), DT (Dump Truck) e LT (Lorry Truck). São
os primeiros caminhões da marca a serem comercializados
no país. Indicados para atender os variados segmentos do
transporte rodoviário e fora-de-estrada.
“O beijo é como cigarro: não sustenta, mas vicia”.

O caminhão TT 420 6X4, é um dos destaques da marca chinesa. Trata-se de um caminhão idealizado para tracionar
composições duplas, como bitrens. Equipados com motores da Cummins da família ISM, caixas de transmissão da
Fast, com tecnologia Eaton Fuller, eixos e cabine MAN.
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Entre os cavalos mecânicos há ainda a opção do TT 385
6X4 e o TT 385 4X2. Já a linha de caminhões chassi conta
com o LT 385 6X4 (cabina e chassi) e o DT 385 6X4 (basculante). Estes veículos podem ser adquiridos também na opção com 420 cavalos, indicados para condições em uso
de mineração, canavieiros, madeireiros e de construção.
Também já adequados em atender a fase P7 (Euro V), nova
norma brasileira que vigora em janeiro de 2012.

TT420 6x4 Graneleiro

Potência de 385 e 420 cv

LT385 6x4 OffRoad

“FENATRAN 2011”

A Randon apresenta a linha R, destaca-se pelo novo visual
traseiro, instalação elétrica totalmente em LED, apara-barro
antispray, protetores laterais em material alternativo, novo
balcancim e caixa rancho isotérmica (opcional). Com pintura
Dura Tech, já presente em mais de 30 mil equipamentos.

A Randon Veículos expõe mais uma novidade o caminhão RK
430M, apropriado para o transporte de material siderúrgico,
composto com uma caçamba Heavy Duty, desenvolvido com
aplicações mais rigorosas, aderindo várias inovações e melhorias de segurança. Ainda dentro do segmento a Randon, juntamente com as fabricantes de autopeças a Suspensys, Fras-le,
Master e Jost Brasil, apresentam novidades e lançamentos em
termos de tecnologia.

RK 430M com caçamba Heavy Duty

Tanque MultiSetas Linha R

Fernando Demore

Um dos lançamentos da Guerra para a Fenatran 2011 é a ultima geração do Semireboque Graneleiro com 3 Eixos distanciados, que possibilita que o PBTC, assim como a carga líquida,
seja maior quando comparado ao semirreboque com 3 eixos
não distanciados. Isso reduz os custos no transporte e garante
maior rentabilidade. O PBTC pode chegar a 53t.
As versões possuem nova sinaleira e um design inovador nos protetores laterais multiusos com tecnologias. Também apresenta
sua segunda geração de carenagem traseira, acessório lançado de forma pioneira pela Guerra no mercado brasileiro.

Graneleiro

A Mercedes-Benz por sua vez, traz o lançamento da nova linha Atron 2012, os
famosos “Bicudos”. Vem com design arrojado, nova cabine, novas cores nos
revestimentos e bancos, novo painel, novo volante, piloto automático, excelente
ergonomia e espaço interno.

“Um falso amigo é um inimigo secreto

Em destaque, está o caminhão semipesado Atron 2324 6x2 que substitui o L 1620, com maior
potência e torque. A nova versão vem para o mercado com a avançada tecnologia BlueTec 5
e até 6% mais econômicos, que atendem ao Proconve P-7.
Outros modelos da linha: o Atron 1319 4x2 médio (sucessor do atual L 1318) e os pesados 2729
6x4 (em lugar do 2726) e o cavalo mecânico 1635 4x2 (substituto do LS 1634). Indicados para
transporte rodoviário urbano de cargas e também para operações fora-de-estrada.

A nova linha está nas versões 4x2, 6x2 e 6x4. Já para operações
fora-de-estrada, inclui cavalo-mecânico, camihão plataforma,
basculante e betoneira, todos com tração 6x4. Além de outros modelos de caminhões que serão lançados na Fenatran,
todos com tecnologia BlueTec 5, equivalente ao Euro V para
atender nova norma brasileira.
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Atron

Outra novidade é a nova linha Axor 2012, equipados com motores OM 926 LA e OM 457 LA, que oferecem cerca de 3% a mais
de potência e 2% a mais de torque, com intervalos de troca de
óleo até 33% maiores. Possui câmbios automatizados PowerShift
e ComfortShift, ar condicionado, trio elétrico, trava elétrica, exclusivo freio-motor Top Brake, freios a disco ou tambor, freios ABS e
computador de bordo.

Axor

Accelo

Expansão

Linha Cummins GHT
Líder no aftermarket para equipamentos pesados passa
a atuar na linha de motores Cummins

O

GHT (Grupo Hidrau Torque), tradicional distribuidor de peças para equipamentos pesados, agora conta
com uma linha completa de peças de reposição para motores Cummins. “Atuamos
desde o ano passado, oferecendo esta
linha aos revendedores de tratores que
também atuam com motores Cummins.
Agora, nossa atuação comercial prevê
mais agressividade no atendimento às revendas e consumidores do mercado automotivo pesado” comenta Wesley Souza,
gerente da linha.
Com 30 anos de existência, o Grupo Hidrau Torque atende aos mercados de construção pesada e mineração, com foco em
máquinas Caterpillar. Possui mais de 40 mil
itens em estoque, uma logística de entrega de 8 mil pedidos mensais para todo o
Brasil e exportação para mais de 30 países.
“Somos um fornecedor de classe mundial,
toda nossa logística global de compras e a
expedição de produtos para os lugares
mais remotos do planeta, nos credencia

a ser um distribuidor competitivo também
no mercado rodoviário, principalmente para caminhões que utilizam motores
Cummins” analisa Sílvio Iwasawa, diretor
comercial do GHT.
A linha nasce com a distribuição das principais marcas do mercado mundial e um
grande diferencial: a marca Fortractor Gold.
“Essa é a já consagrada marca própria do
GHT, muito forte e com ampla penetração
no mercado de equipamentos pesados. A
linha Cummins não podia ficar de fora e
já conta com uma gama considerável de
itens da marca” explica Flávio Ferola Jr.,
gerente de marketing do
GHT. Além de processos
rigorosos de homologação, os itens da marca
Fortractor Gold possuem
um ano de garantia.

agora conta com o desafio de se fortalecer
num novo mercado. “Já são mais de 3 mil
itens disponíveis em estoque e a linha vem
crescendo conforme a demanda” pontua
Wesley. Este novo passo, tem como principal objetivo expandir os negócios e fazer do
GHT uma solução completa.
A expectativa é tornar o GHT uma referência importante neste novo mercado. Nossa
capacidade técnica e comercial está à
disposição da linha e no médio prazo esperamos conquistar uma fatia importante
no segmento, finaliza Wesley.

Toda a experiência do
grupo na distribuição e
fabricação de peças,
Matriz GHT

Fábrica

Novo sistema de pagamento de pedágios

A Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de
São Paulo) autoriza o “Auto Expresso”, produto
para pagamento de pedágios automáticos
em cancelas de rodovias, Shoppings Centers
e estacionamentos da empresa DBTRANS.

Divulgação

sxc.hu

16,47%

Divulgação

Boléia Digital

+ acessados do mês

11,66%

Foton investe em fábrica no Brasil

8,50%

Sinotruk inaugura Centro de Distribuição

A montadora chinesa investe US$ 500 milhões
na construção de uma fábrica no Brasil. Será
a 1ª unidade industrial da companhia fora
da China, onde a marca possui 11 fábricas
para a construção desses veículos. A previsão
é que a fábrica comece a operar em 2014.

A Sinotruk Brasil, importadora dos caminhões
chineses Sinotruk, iniciou as operações do
Centro de Distribuição de Peças, no Estado do
Paraná. O objetivo é aprimorar o pós-venda
no mercado nacional. O Centro de Distribuição abriga 2,7 mil itens da linha Howo.
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“Jovem não dorme, dá um tempo”.

Tenho paixão por caminhões, meu sonho é um dia visitar a
tão falada Fenatran!!! Sei que vou sair de lá mais apaixonada
ainda, pois pessoas que ja tiveram a oportunidade de ir, saem
de lá abobados com tantas novidades. Abraços à todos da
Editora Na Boléia. Me aguardem, quando eu for mando outro
comentário kkkk
Vilma

A Qingdao Haiwan é considerada uma magnitude da construção, é oficialmente comprovada a maior ponte do mundo sobre as águas,
que fica localizada na China. Responsável por
ligar as cidades de Qingdão e Huangdão,
com mais de 42,5 km de extensão.

Divulgação

Boléia Digital
Maior ponte do mundo sobre as águas

Divulgação

7,18%

6,94%

Novo Tanque Multisetas da Linha R

5,10%

Volvo FH16 750cv é lançado na Europa

A empresa Randon inova mais uma vez na linha de tanques, com o lançamento da Família Tanque Multisetas Linha R, com tecnologia
que garante maior produtividade, segurança
e eficiência ao produto. A linha oferece novidades de itens utilitários.

A Volvo apresenta ao mercado, o caminhão
top de linha, o FH16, com motor de 750 cv e
torque de 3550 Nm. O novo veículo chega para
atender às exigências do transporte de cargas
mais pesadas com muito mais eficiência, tecnologia e menor consumo de combustível.

Melhores Twitadas

42.829
Downloads do PDF
da Revista

Natalia Armando

Aí sim! Novo sistema de pagamento de
pedágios

Soses tradas

Fale conosco

Comissão da Câmara aprova projeto que reduz
preço do pedágio em horários de menor fluxo

Iveco

Dicas via web

redacao.na.boleia

A Iveco foi indicada para duas categorias do
Prêmio AutoData, o maior reconhecimento anual no setor automotivo

Seguidores

362

Muito legal esta loja Alvarenga, eu adiquiri um fnm ano
62 que pertenceu ao meu finado pai e não sabia onde
encontrar peças agora eu ja tenho valeu.

Eduardo Ariza

Siga-nos

twitter.com/naboleia
“Dirigido por mim, guiado por Deus”.
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Qualidade

Excelência e
profissionalismo
Há 21 anos no mercado, a Romanaplast leva aos clientes
produtos com maior durabilidade e melhor acabamento

por Keli Gois

Especializada em revestimentos de caminhões a Romanaplast possui um grande diferencial, investe no aprimoramento
de seu processo de produção, no treinamento e qualificação de seus funcionários e trabalha com matérias primas de
alta qualidade, alcançando assim maior
durabilidade e melhor acabameto das
peças fabricadas.

Excelência nos produtos

A Romanaplast, tem como objetivo superar as expectativas dos clientes e parceiros, por meio de uma política de crescimento e fidelidade.

Através de pesquisas com seus clientes, a
empresa recebe muitos elogios com relação
a qualidade e durabilidade dos produtos.

Preocupa-se sempre com o cliente, ouve
suas necessidades e as atende da melhor
maneira possível. Pensando na qualidade
do atendimento, faz pesquisas de satisfação anualmente com os clientes e obtêm
ótimos resultados. Através das pesquisas
realizadas avalia a freqüência da visita dos
representantes, a qualidade dos produtos,
o atendimento do setor comercial com relação as informações passadas, o conhecimento técnico e os prazos de entrega
dos produtos. Com isso aprimora cada vez
mais o atendimento.

“

Gerente comercial.

“

Segundo pesquisas os clientes afirmam que os produtos fabricados
possuem durabilidade e acabamento superiores aos originais, diz

Vanessa Pereira.

Cada montadora trabalha com um tipo de
material, e a Romanaplast acompanha as
tendências, mas sempre se preocupa em
manter a excelência do produto, visando
sempre um ótimo acabamento, desempenho e alta tecnologia.

Implantação da ISO 9000

Ter atenção com o cliente é fundamental, afirma Vanessa Pereira,

“

Atualmente, fabrica e distribui os próprios produtos, principalmente peças para
o acabamento de cabines das marcas
Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Ford e
Volkswagen. Desenvolve peças para acabamento interno das portas, teto, pedal, revestimento de coluna, além de laminação e
isolação térmica. Tem como principais clientes distribuidores, concessionárias e empresas que atendem as seguradoras.

Atendimento especial

Em constante busca pela satisfação dos
clientes cumpre os prazos de entrega dentro
dos padrões de tempo exigidos e investe na
capacitação de seus colaboradores, além de
oferecer produtos com a mais alta qualidade.

A Romanaplast já está na reta final da
certificação da ISO 9000, desde o começo da implantação, vem agregando mais qualidade em todo o processo de atendimento e produção. Tem
como objetivo estabelecer uma gestão de qualidade total, ou seja, uma
estratégia de administração orientada
a criar consciência da qualidade não
só da empresa, mas também de seus
fornecedores, distribuidores e demais
parceiros de negócios.

Acabamento personalizado faz
da Romanaplast líder em vendas
de peças de reposição
Revestimento
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Isolação

“Quem corre cansa, quem anda alcança”.

“

A

fabricante Romanaplast começou
suas atividades em 1990, inicialmente
prestava serviços para empresas que
forneciam para as grandes montadoras.
Após três anos, alcançou a qualidade profissional exigida pelas montadoras e passou
a desenvolver os próprios produtos para o
mercado de reposição. Caminhando com
as próprias pernas desenvolvia ferramentas
para fabricação de peças para acabamento das principais marcas.

Artigo
Mais artigos no Blog NB

Oportunidade única

FENATRAN 2011
UM SHOW DE CAMINHÕES

Foton

Hyundai

N

este mês acontece o maior evento
sobre veículos comerciais da América
Latina: o 18º Salão Internacional do
Transporte, a FENATRAN.
Nesses eventos encontramos todo tipo de
pessoas. Dos curiosos ou apenas apaixonados por caminhões aos profissionais do setor. Dos caçadores de brindes aos que vão
lá com a real intenção de fechar negócio.
Dos que vão para conhecer as novidades e
se informar a respeito de tudo o que tenha
relação com o transporte aos que só querem saber se nos estandes vai ter bebida e
mulheres bonitas.
Na edição deste ano, duas grandes novidades devem atrair bastante a atenção do público: os caminhões que estarão nas ruas no
ano que vem, equipados com motores que
atendam aos limites de emissões impostos
pelo PROCONVE Fase 7 (equivalente ao EURO
5) e a possibilidade de fazer um test drive com
alguns deles. De acordo com o site da FENATRAN, serão sete as marcas que vão colocar
seus produtos à disposição do público.
Fora isso, gostaria de chamar a atenção
para alguns detalhes.
Teremos a oportunidade de ver algumas marcas e caminhões inéditos por aqui, além de
outros que, apesar de já rodarem por nossas
estradas, ainda são novidade para a maioria.

Effa Motors

Entre as montadoras teremos várias marcas de fora:

» Brilliance Jimbei, chinesa, vai mostrar vans
» DAF, marca holandesa que deve se instalar no Brasil, com caminhões de diversos
segmentos

» Effa, chinesa, com suas micro vans
» Foton, marca chinesa com caminhões
International
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por Pércio Schneider
pneus@greco.com.br

Visitantes da Fenatran terão acesso as
novidades e tecnologias do setor de
transporte e logística.

leves e semileves

“Levo no coração quem me deixou solidão”.

»

Shacman, chinesa, com caminhões
pesados

» Sinotruck, também chinesa e já vendendo seus cavalos mecânicos por aqui

Além dessas, teremos a participação da
Faymonville, empresa belga fabricante de
semirreboques.
Pelo menos, essa é a previsão que consta na página da Fenatran na Internet. Se
vai mesmo acontecer, só no dia da abertura da feira para termos certeza afinal,
faltando apenas um mês para acontecer,
o governo jogou um verdadeiro balde de
água fria na cabeça das empresas que
dependem de importação para vender
seus produtos aqui, ao aumentar em 30
pontos percentuais no IPI.
Alguns órgãos na imprensa já publicaram
que não poderia ter sido feito dessa maneira, que o correto como forma de proteger a
indústria nacional seria aumentar o imposto
de importação. Qualquer que seja a situação, uma coisa é certa: quem já comprou,
acaba de ganhar uma grande dor de cabeça quando precisar de peças de reposição. E, pior, várias empresas estão revendo
seus planos de instalar futuramente linhas de
produção locais.
Quem se lembra do tempo em que só
tínhamos carroças, com a abertura das importações no governo Collor os fabricantes
nacionais tiveram que se mexer, quando a
concorrência de fora começou a oferecer
produtos, e não somente preços. E com isso,
vamos sofrer uma dupla perda porque alguns
postos de trabalho deixarão de ser criados.
Por fim, recomendo a todos que visitarem
a Fenatran que prestem atenção nos caminhões e implementos que estão em exposição, não deixem de reparar nos detalhes.
Me comprometo a explicar e comentar nas
próximas edições.

Tradição

Qualidade e compromisso
com o cliente
Atendimento personalizado faz da Perim
referência no mercado de autopeças

por Keli Gois

A

Autopeças Perim teve início em 1979,
quando Carlos Eduardo Ribeiro
e seu pai decidiram ter uma loja de
autopeças para dar agilidade na manutenção de sua transportadora. Suas lojas
estão localizadas em São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Caçapava,
Santos e Ribeirão Preto.
Presente há 30 anos no mercado, a
Autopeças Perim é referência em linha pesada, especializada nas marcas Scania e
Volvo. Hoje comercializa cerca de 30 mil produtos das principais marcas, implementos rodoviários, freios, turbinas, embreagens e filtros.
Conta com parceiros e fornecedores originais
das montadoras, como a Metal Leve, Mahle,
Sachs, ZL Brasil, Fras-le, entre outras.
Com a experiência adquirida em sua transportadora, sabe muito bem identificar
e atender as dificuldades de seus clientes. Muito mais que garantia das peças, a
Autopeças Perim mantém há mais de 20
anos uma oficina própria e disponibiliza técnicos para avaliação de possíveis problemas.
Se diferencia dos concorrentes por sua
qualidade e agilidade no atendimento, que
se caracteriza pelo treinamento e qualificação dos funcionários. “A Perim dia a dia
transforma o vendedor em técnico em
vendas”, afirma Carlos Eduardo, diretor da
Perim. Os funcionários se preocupam com
cliente e suas necessidades.
Os vendedores informam as vantagens de
cada produto e fornecedores aos clientes,
que por sua vez, escolhem as peças de
acordo com suas necessidades.
Essa preocupação em fidelizar o cliente é
visível na hora da garantia dos produtos, de
acordo com o Diretor, o autônomo no seguimento de transportes é quem mais sofre,
por isso, a Autopeças Perim oferece sempre
garantia dos produtos e um atendimento especializado, disponibiliza funcionários para

cuidar exclusivamente de clientes que precisam recorrer a garantia.

Equipe Ecologicamente
Correta.
Em 2009, a Autopeças Perim juntou-se a
DASTRIBOS Rally Team, formando a DASTRIBOS/
PERIM Rally Team, juntas participam do Rally
dos Sertões. Foi a primeira equipe de esportes a motor no Brasil a utilizar a neutralização
de carbono. A empresa Carbono Neutro calcula o quanto se produz de gás carbônico e
planta o equivalente em árvores, devolvendo todo o oxigênio a natureza.
Além de participar do Rally de uma forma
ecologicamente correta, também tem algumas ações para diminuir a contaminação
do planeta, fazendo o tratamento da água,
o recolhimento dos líquidos de lavagem dos
produtos e separando os filtros de óleo para
as empresas que fazem o recolhimento dos
resíduos. Com isso, a empresa cuida do planeta e deixa sua marca ambiental.

Tecnologia para
caminhões
A Autopeças Perim fornece aos seus clientes encontros e treinamentos sobre os produtos de sua linha. De acordo com o diretor,
investimento em tecnologia é questão de
sobrevivência para os caminhoneiros autônomos. Pensando nisso, torna-se consultora
de veículos pesados, que disponibiliza equipamentos tecnológicos de ponta como
sistema de calibragem de pneus e bancos
totalmente pneumáticos.

Rede PitStop e Autopeças
Perim
A Rede PitStop é um modelo de negócios
que estabelece um novo marco no mercado de reposição independente, através de

uma rede única e bem estruturada que atrai
investimentos dos fabricantes, que se transforma em consultoria e treinamento.
São as melhores empresas de reposição independentes de Autopeças que, em conjunto garantem a liberdade de reparação
e conservação de veículos com peças de
qualidade a preços competitivos.
A oficina Autopeças Perim, faz parte da
Rede PitStop e oferece a todos os seus funcionários a oportunidade de se qualificarem
como técnicos, com o objetivo de trilhar
um futuro promissor para distribuidores, varejistas e oficinas.

Vencendo desafios
Mostrando sua força e capacidade, a Perim
participou do Programa do Gugu, nos quadros Construíndo um sonho (SBT), e Sonhar
mais um sonho (Record). Encarando o desafio de transformar totalmente caminhões que
eram verdadeiras sucatas em obras de arte,
equipados com tudo que há de melhor em
tecnologia para caminhões em um curtíssimo espaço de tempo.

Equipe Perim - Loja de Guarulhos

Capacidade, simpatia e
comprometimento com o
cliente, assim é Carlos
Eduardo Ribeiro, assim é a
Autopeças Perim.

“Quem corre cansa, quem anda alcança”.
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Qualidade

e compromisso
Atendimento personalizado e desenvolvimento
de novas peças são diferenciais da Jeoás.
por Keli Gois

Atualmente comercializa peças para motor, câmbio e elétrica, com foco na linha
diesel das marcas Ford, VW, Scania, Mercedes-Benz, Iveco e Volvo.
Com uma estrutura moderna e máquinas
de última geração e alta tecnologia, a
Jeoás proporciona maior durabilidade de
suas peças, oferecendo sempre um produto de ótima qualidade. Tendo como
missão oferecer um atendimento personalizado aos clientes, dando suporte no
pós-venda e traz soluções de qualidade
em peças automotivas e serviços.

A empresa conta com uma grande variedade de produtos como: Válvulas solenóides,
mancais, cavaletes, anéis de calço de câmbio, kits de reparo de sincronizado, garfos
de câmbio e diferencial, além de trabalhar
com o desenvolvimento de novas peças.
Visa a satisfação de seus clientes, se preocupa em oferecer sempre a melhor qualidade e os melhores preços, (produtos de
qualidade por um preço acessível). Além
de oferecer garantia de todos os produtos,
proporciona sempre uma ótima oportunidade de negócios.
A Jeoás tem como clientes distribuidores de
peças de todos os portes e empresas de comércio exterior que atuam em toda América
Latina. Possui parceria com distribuidores em
vários Estados, o que garante uma ampla
distribuição e maior comodidade.

Tecnologia de fundição de precisão, a
qualidade é nossa marca registrada

Fundição de Precisão
A Jeoás é uma das pioneiras a utilizar
tecnologia de fundição de precisão no
segmento automobilístico. Trata-se de um
processo industrial, com rígidos e refinados controles em cada etapa da fabricação, o que faz com que a peça tenha um
melhor acabamento interno e externo e
uma durabilidade maior.

Desenvolvimento de peças
Além da qualidade, que é marca registrada
das peças fabricadas, a empresa oferece
um diferencial na criação de novas peças,
cuidando do projeto até a industrialização,
de acordo com as exigências do mercado.

“

Quando falta alguma peça no mercado, pelo fato de não ser mais fabricada ou ter pouca disponibilidade, a
Jeoás cria o projeto e fabrica a peça,
estando sempre à disposição para
novas criações e desenvolvimentos,
explica o Diretor da Jeoás.

“

A

Jeoás Indústria e Comércio, iniciou
suas atividades no ano de 2000, com
o objetivo de fornecer produtos de
qualidade a preços competitivos no mercado de reposição de peças automotivas.
Propondo-se inicialmente à fabricação de
garfos e anéis para câmbio de veículos da
linha pesada, fornecendo para distribuidoras e montadoras do mercado diesel.

Diferencial no mercado

» Tecnologia de fundição de precisão
» Garantia dos produtos
» Preços competitivos
» Parceria com o cliente
» Suporte no pós-vendas
» Desenvolvimento de projetos e
industrialização de novas peças
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“Quem espera sempre cansa”.

Simulador

Economia real para
frotistas e autônomos
O programa de treinamento com simulador Motorize traz economia
significativa para frotistas, autônomos e segurança nas estradas.

principais Objetivos

• Reduz em média 10% os gastos
com combustível
• Reduz gastos com manutenção
(pneus, embreagem etc...) em até 30%
• Aumenta a segurança nas estradas
• Reduz os Índices de sinistro em 50%
• Treina o motorista para agir corretamente
e com rapidez em caso de imprevistos

www.motorizebr.com

E

ntre, ajuste o espelho, regule o banco
e o volante, confira o painel e aperte o
cinto. Tudo certo? Boa viagem.

Tudo que pode acontecer em uma viagem
de caminhão reproduzido fielmente, assim é
o simulador Motorize.
O equipamento foi desenvolvido com alta
tecnologia em conjunto com a maior empresa
de treinameto de pilotos da aviaçõa comercial do mundo, traz a experiência da industria
aeroespacial para o segmento rodoviário e
chega para trazer segurança e economia.
A Motorize tem um programa completo de
capacitação, treinamento e monitoramento,
que visa a segurança nas estradas e a economia real e significativa para autônomos e
frotistas. Reduz em média 10% os gastos com
combustível e até 30% com manutenção,
pneus, embreagem, etc.

Tel: 2085-2921

O treinamento é para qualquer tipo de
operação urbana, rodoviária ou fora da
estrada. Quaisquer modelos existentes
como vans de entrega, vucs, caminhões,
semirreboques com diferentes modais e
ônibus, são recriados com bastante versatilidade e exatidão, simulando quaisquer
configurações de motor, caixa de transmissão e diferencial, recriando todas as condições de cada veículo.
Quando o motorista está no simulador
sente o peso da carga, o peso no volante, a mesma dificuldade para trocar
marcha, usa freio motor, freio de serviço e
freio estacionário. Todo o desempenho do
motorista é monitorado, com isso, é fácil
identificar deficiências ou hábitos que podem ser corrigidos, visando o benefício do
motorista e do caminhão.
Estudos mostram que aulas teóricas tem

5% de absorção do conteúdo e retorno na
prática do aprendiz, a leitura de matérias
técnicas tem 10 % e o treinamento pelo
equipamento simulador 75%.
Estima-se que em 100 km de rodagem o
motorista toma em média 8000 decisões
e segundo a pesquisa do IPEA, nos ultimos
anos 30% dos acidentes nas rodovias envoveram veículos de carga e causaram 40%
das vítimas fatais
Os imprevistos que podem acontecer nas
estradas são previstos pela Motorize. São simulados estouro de pneus, acidentes e as
condições mais adversas para que o motorista tenha a experiência de situações de
risco, para carga ou para a sua vida e a
dos demais, e aprenda procedimentos para
evitar ou minimizar possíveis eventualidades
que todos esperam que nunca aconteçam,
porém, que todos estão sujeitos.

“Quem corre cansa, quem anda alcança”.
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Vendas online

O futuro já chegou ao
Universo do Caminhão
A empresa especializada de autopeças traz inovação para
o mercado com nova forma de comercialização via online

Marcelo Andreoli

por Danielle Tomé

Nestes quatro anos, a empresa vem estruturando e planejando o futuro, aprimorando de maneira contínua e estratégica seus
novos processos, para maior qualificação
do autoatendimento, treinamento de profissionais e pronta-entrega. Desta forma, a
empresa acredita que não só pode estar
no mercado competitivo, como também
tornar-se destaque e referência na cadeia
logística do setor. Pensando nisso, Marcelo
elaborou uma fórmula para ser o diferencial entre a concorrência, usar a tecnologia a seu favor, sendo assim montou uma
loja virtual conhecida como “Universo do
Caminhão” venda efetuada através do
site, desenvolvida para facilitar a compra
de peças para o caminhoneiro e frotista, na
região de São Paulo e também em outros
estados brasileiros, de maneira rápida, prática, eficiente, segura, sem precisar sair de
casa. Um sistema operacional totalmente
funcional e inovador para o segmento, que
está trazendo bons frutos para a empresa e
superando cada vez mais as expectativas.

Loja Virtual
O novo sistema de gerenciamento à venda online, é a mais nova tecnologia adotada pelo setor de logística e de transporte,
que facilita para o caminhoneiro e frotista
a compra de peças com maior benefício
tanto na forma de pagamento, como na
comodidade, conforto e o mais importante segurança. Este sistema, conta com um
amplo estoque para atender a demanda
e com profissionais capacitados para oferecer suporte no pós-venda para facilitar
a compra e a entrega para o cliente em
todo o Brasil.
O próprio sistema apresenta a foto do
produto, faz cotações de frete, calcula a
forma de pagamento solicitada e prazo
de entrega da região. A mercadoria é entregue para o destino de origem seja ela
empresa ou residência atendendo todo o
território brasileiro de maneira rápida e satisfatória. Tudo isso dentro de um ambiente
de segurança e confiança, uma alternativa de serviços e negócios que ampliam
as oportunidades para o cliente e também

para empresa. Resultado de uma história
de inovação constante, ligada às preocupações e necessidades dos clientes e
do mercado, uma política adotada desde
sua fundação.

“

Com a loja virtual estamos inovando
no mercado e oferecendo um serviço
diferenciado com conforto, segurança
e qualidade de entrega do nosso produto, Marcelo Andreoli diretor da Univer-

so do Caminhão.

Com experiência no setor de transporte
e a compreensão de suas necessidades
a Universo do caminhão, tem uma ampla
gama de serviços que oferecem soluções
baseadas no perfil dos clientes. A internet,
é um meio de comunicação e prestadora
de serviço que vem para facilitar a vida de
muitos caminhoneiros e frotistas, através
de agilidade na venda e distribuição de
autopeças, passando a ser um plano de
sucesso e bons negócios. Está claro, que
o volume de carga no Brasil cresceu muito nos últimos tempos e a expectativa é
de que a frota de caminhões venha a aumentar cada vez mais e acredita-se que
a tecnologia é uma das vias para facilitar
a comercialização e atender a demanda
do crescimento do mercado. A empresa
Universo do Caminhão, conta com alguns
fornecedores reconhecidos no segmento
e com produtos de qualidade, levando
confiança, seriedade e credibilidade para
os clientes, conquistando seu espaço com
crescimento e sucesso. O futuro já chegou
ao Universo do Caminhão.

Acesse: www.universodocaminhao.com.br
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“Seis pneus cheios e um coração vazio”.

“

O

diretor Marcelo Andreoli, começou
sua trajetória desde os tempos em
que trabalhava na empresa de
autopeças para caminhões com seu pai,
obteve conhecimento e crescimento profissional, ao ponto de caminhar com suas
próprias pernas. Em 2007, foi em busca
de um sonho e abriu seu próprio negócio,
atuando com revenda e distribuição de
peças e acessórios para o setor de transporte de carga, localizada na cidade de
Santo André, na rande São Paulo. Trabalha com marcas de renome do mercado
automotivo, tais como: Mercedes-Benz,
Scania, Ford, Volkswagen, Iveco, Hyundai,
Chevrolet e Kia Motors.

A nova geração
de baterias
A Vipower lança a nova bateria VPW
180 Ampères e oferece o melhor preço
por ser direto de fábrica

por Danielle Tomé

A

Vipower está há seis anos no mercado, oferece uma tradicional linha de produtos de
alta qualidade e tecnologia de ponta, sen
do referência no setor. Possui duas fábricas em
Diadema e Ferraz de Vasconcelos, localizadas
no Estado de São Paulo. Conta com uma vasta gama de produtos com preço competitivo e
com certificado de qualidade, todos disponíveis
para veículos comerciais leves e pesados.

Competitividade e pós-venda
A Vipower é considerada referência no segmento, já exportou seus produtos por toda a América
do Sul. Atualmente, está presente em São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco,
Mato Grosso, Paraíba e Pará.
Conta com um grande volume e variedade
de itens em estoque, para atender a demanda
em todo território brasileiro. Marca presença no
mercado com o melhor custo e benefício, oferecendo preços acessíveis por serem produtos
direto de fábrica, com até 25% mais barato do
que a concorrência, no Estado de São Paulo. Já
em outros Estados o preço pode ficar até 15%
a menos do que outros fabricantes. O forte da
empresa é o serviço diferenciado, conta com
assistência técnica, equipe especializada para
oferecer treinamento e manutenção grátis das
baterias (para frotista) e entrega imediata de 6
horas na grande São Paulo.

Mondejas diretor da Vipower.

“

“

Um fato interessante foi que um
de nossos clientes adquiriu nossas
baterias, fez o serviço de manutenção Vipower, que garantiu a duração
do produto por 32 meses, proporcionando maior economia, diz Emerson

Vale ressaltar que a Vipower trabalha também
com customização de baterias, ou seja, fabrica o
produto com o nome da empresa ou distribuidora
solicitante, desenvolvendo o produto através de
critérios técnicos solicitados pelos clientes. “Atualmente tenho sete clientes que customizam nossos produtos com a marca própria” diz Emerson.

Maior potência e garantia
A fabricante traz um produto diferenciado para
frotista, o lançamento da VPW 180 ampères, uma
bateria flex, composta por rolhas de respiros especiais e diferenciadas, que não soltam gases ácidos, evitam corrosão e explosão, livre de manutenção, que garante maior potência e durabilidade.
Outra solução inovadora é a nova tecnologia de
refrigeração, que impede o superaquecimento
da bateria. O diretor alega que hoje o frotista está
consciente de que as marcas famosas não têm
uma boa durabilidade, principalmente nas regiões
mais quentes como Norte e Nordeste. Porém, o
consumidor final não tem ainda essa concepção.
E afirma que a bateria VPW 180 está no mercado
há dois anos, enquanto a concorrência passou a
fornecer somente um ano depois.

Produção Sustentável
Na área de sustentabilidade a Vipower oferece
produtos de qualidade que atendem as normas
e legislação brasileira, sendo uma das poucas
empresas que possui todas as licenças e certificados ambientais autorizados pela Cetesb,
Ibama, Polícia Federal e Polícia Civil. As certificações garantem aos clientes, seriedade e confiança na qualidade dos produtos.

As melhores vantagens
Tudo que precisar em uma bateria, você
encontra aqui nos produtos Vipower.
• Maior vida útil
• Produto com certificado de qualidade
• Solução inovadora de refrigeração
• Assistência técnica personalizada
• Customização de produtos
• Entrega imediata de 6 horas na grande
São Paulo
• Produtos direto de fábrica até 25% mais
barato em São Paulo
• Em outros Estados produtos 15%
mais barato
• Centro de manutenção de baterias para
frota (grátis)

Curtas
Motor
Tipos

morguefile.com

O motor é um dispositivo que converte
outras formas de energia em energia
mecânica, dando movimento ao veículo, garantindo o seu funcionamento.
Hoje o mercado oferece muitas opções
de motores: 1.0, 1.4, 1.6 e até 1.8 litros.
Diante de tantas opções, fique atento
na hora de escolher o modelo do carro, leve em consideração que o valor do
veículo pode subir de acordo com o tipo
e a potência de cada motor.

Cuidados

morguefile.com

O motor é o responsável pelo funcionamento do veículo, se ele não estiver em
condições adequadas o veículo pode
apresentar muitos problemas. Por isso,
o motor deve ser submetido a cuidados
para garantir o bom funcionamento.
Sempre faça revisões no motor, troque o
óleo e o filtro a cada seis meses, nunca
misture lubrificantes sintéticos e minerais
e certifique-se sempre da qualidade do
combustível antes de abastecer.

Inspeção

sxc.hu

A inspeção veicular ambiental serve
como verificação para constatar se o
motor do veículo está regulado, se há
emissão visível de fumaça, vazamentos
aparentes ou alteração no sistema de
escapamento. É realizada uma medição do nível de emissão de monóxido
de carbono e de hidrocarbonetos, a diluição (percentual de CO e CO2) e a velocidade angular do motor (rotação em
marcha lenta).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a falha mecânica é uma das principais causas de acidentes nas estradas.
Nas principais rodovias da cidade de
São Paulo, são registrados cerca de 784
acidentes com veículos que apresentam
problemas por parte elétrica e falha mecânica. Antes de seguir viagens longas
faça sempre uma vistoria em seu veículo, para saber se o motor não apresenta
nenhuma problema mecânica.
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“Eu só faço os furos, quem mata é Deus”.

Luis Guadagneli / Secom

Acidentes

Atenção!
Celular no trânsito

everystockphotos.com

É muito comum ver motoristas falando no
celular enquanto estão dirigindo. Essa é
uma atitude imprudente e pode causar
muitos acidentes, pois o motorista tem a
atenção desviada. Nesses casos, a infração é considerada média (4 pontos
na CNH). Para as pessoas que precisam
usar o telefone celular no trânsito, recomenda-se o uso de aparelhos viva-voz,
que de acordo com o código de trânsito
brasileiro é permitido.

morguefile.com

Álcool e direção
Cerca de 70% dos acidentes de trânsito
com mortes e feridos no Brasil, são provocados por motoristas sob o efeito do
álcool. É expressamente proibido dirigir
um veículo após ingerir bebidas alcoólicas, os motoristas estão sujeitos a realizar
o teste do bafômetro. Em caso do motorista ser flagrado dirigindo embriagado
ele é atuado, a infração é considerada
como gravíssima (7 pontos na carteira).
Então lembre-se “se beber não dirija”.

Faixa de pedestre

everystockphotos.com

Um levantamento feito pela CET, revela que 90,3 % dos motoristas não respeitam a faixa de pedestre. O mesmo
levantamento aponta que quatro em
cada dez veículos não dão a seta para
fazer a conversão, principalmente para
indicar para os pedestres o movimento.
O motorista que não parar na faixa de
pedestre está sujeito a multa em São
Paulo. O desrespeito à faixa de pedestre
é infração média (3 pontos na CNH).

sxc.hu

Cinto de segurança
O cinto de segurança evita que o motorista e os demais passageiros sejam
lançados para fora do veículo. Testes de
colisão mostram que batidas de apenas
20 k/ h podem causar a morte de quem
não está com o cinto.O uso é obrigatório
para todas as pessoas que estão dentro
do veículo, o desrespeito poderá colocar a sua vida e de outras pessoas em
risco. O desrespeito a lei, é considerado
multa grave (5 pontos na CNH).
“Em baile de cobra, sapo não dança”.
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Curtas
Tintura
•

Adesivos na Lataria

everystockphotos.com

A aplicação de adesivos na lataria é
simples, porém, tem que ser feita por um
profissional. Caso queira aplicar adesivos
na lataria procure uma loja especializada
em serviços de plotagem, pois adesivos
de má qualidade estragam a pintura,
queimam o verniz, alterando o brilho e a
cor original da pintura. O uso excessivo de
adesivos na lataria, pode ser infração de
trânsito, o motorista é punido de acordo
com o código nacional de trânsito.

Limpeza

sxc.hu

Para uma tintura brilhante e sem arranhões, lave veículo com água em baixa
pressão, pois a pressão da água junto
de qualquer partícula pode arranhar a
lataria. Não utilize detergente de cozinha, querosene ou solvente, utilize produtos adequados, como xampus específicos, seque muito bem a lataria após
a lavagem para evitar manchas. Fazendo a limpeza correta, o seu veículo terá
sempre um aspecto de lataria nova .

As cores podem influenciar em muitos
aspectos a tintura de um veículo. O preto deixa o automóvel mais quente, por
absorver mais raios solares. Já o prata e
o cinza são cores comuns. Existem também as cores emblemáticas, mas isso
pode significar perda de dinheiro, pois a
tonalidade da estréia identifica o carro
com 1 ano de fabricação e ao deixar de
ser lançamento perde o valor. Por isso,
ao comprar seu veículo preste atenção.

morguefile.com

Cores

As cores dos carros dizem muito sobre a
personalidade das pessoas, são uma forma de mostrar como elas são: Vermelho:
Sugere que você tem iniciativa. Amarelo:
Quando se vê um carro dessa cor logo
se imagina um motorista jovial, alegre e
original. Prata: Está associado a verdade,
beleza, integridade e pureza. Preto: As
pessoas que optam por carros dessa cor
gostam de passar a imagem de sobriedade e responsabilidade.
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“Corro, porque minha sogra vem aí”.

sxc.hu

Curiosidades

História
Caminhão movido a vapor

pt.wikipedia.org

O “Fradier” movido a vapor, construído em 1769, por Nicolas Joseph, foi o
1º caminhão a vapor da história. Nesta
épocanão eram muito comuns, pois as
estradas eram construídas para cavalos
e carruagem. O 1º semi atrelado surgiu
em 1881, puxado por um trator a vapor
sions. Caminhões movidos a vapor foram
vendidos na França e Estados Unidos até
a véspera da Primeira Guerra Mundial e
início da Segunda Guerra.

pt.wikipedia.org

Caminhão com motor de Combustão Interna
O primeiro motor de combustão interna foi construído em 1898, por Gettlieb
Daimler. O modelo de combustão interna possuía um motor de 4 a 10 HP, fazia
de 3 a 12 km/h e dava até marcha ré. Os
caminhões eram construídos com motores de dois cilindros, com uma capacidade de carregar 1.500 a 2.000 kg. Em
1904, setecentos caminhões pesados
foram construídos nos Estados Unidos utilizando este tipo de motor.

pt.wikipedia.org

Caminhão com motor a diesel
Em 1923, depois de criar o primeiro motor diesel de alta rotação, Benz construiu
o primeiro caminhão diesel do mundo,
e logo depois começou sua produção
em série. Surge o Benz 5K3, com motor
de 50 cv a 1000 rpm e capacidade de
carga útil de 5,5 toneladas. A partir daí
o motor a diesel firmou-se como o mais
adequado para veículos comerciais, por
suas características de alto rendimento
termodinâmico e robustez.

Arquivo

1° Linha de Produção
A Ford foi a primeira fábrica a ter linha
de montagem no Brasil. Em 1920 a fábrica foi instalada na Rua Florêncio de
Abreu, em São Paulo para fabricar o
famoso Ford bigode (Modelo T). Nessa
época eram fabricados tanto automóveis, quanto caminhões. Em 1920 mais
da metade dos veículos que circulavam
em todo o mundo eram os modelos T,
que poderiam ser vistos em países mais
afastados como Turquia e Etiópia.
“Alegria de rato é ver a ratoeira quebrada”.
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Monster Truck
Separamos alguns dos caminhões considerados como Monster truck ou
caminhão monstro, tanto no tamanho, quanto na aparência.
Confira!
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“A vida tem a cor que tu pintas ”.

Piadas
O verme e a cerveja
Um professor de química queria ensinar aos seus alunos os males causados por bebidas alcoólicas e fez
uma experiência que envolvia um copo com água,
outro com cerveja e dois vermes.
-Observem os vermes! - disse o professor, colocando
um deles dentro da água. A criatura nadou agilmente
no copo, como se estivesse brincando.
Depois,ele colocou o outro verme no copo contendo
cerveja. O bicho se contorceu, como se estivesse louco para sair do líquido e depois afundou, morto.
Satisfeito com os resultados, o professor perguntou aos
alunos:
- E então, que lição podemos aprender desta experiência?
E os alunos responderam:
- Quem bebe cerveja nunca terá vermes.

OS TIPOS DE SOGRA
SOGRA TRANQUILA
Nome Cientifico: Sogronis nadelas
Uma espécie bem resolvida. Deixa o filhote livre para
namorar sem fazer perguntas. E ainda serve chá com
biscoitos quando a(o) conhece. Migra varias vezes por
ano, deixando a casa liberada.
SOGRA JARARACA
Nome Cientifico: Sogronis peçonhentus
Essa é um perigo. Sua lingua venenosa acaba com
as tentativas
de namoro do filhote; o tipo mais comum.
SOGRA QUERIDA
Nome Cientifico: Sogronis simpaticcus
Espécie amorosa, que adota as namoradas(os), escuta seus
problemas e torce pelo namoro.
Rara e em extinçao, quem captura não solta.
SOGRA IDEAL
Nome Cientifico: Sogronis defuntus
Está enterrada a pelo menos 7 palmos do chão.

Dicas e sugestões:

www.naboleia.com.br
“O prazer dá o que a sabedoria promete”.
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