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O evento do ano
A Fenatran, maior feira de transportes
da América Latina reuniu cerca de 55
mil visitantes e 365 marcas expositoras,
que proporcionaram aos visitantes todas
as novidades tecnológicas do setor de
transporte de cargas. A Editora Na Boléia
realizou a cobertura completa, e nessa
edição traz um especial com tudo que
aconteceu de mais importante e inovador durante o evento.
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Colaboraram nesta edição
Márcio Luiz Cruz

As montadoras mostraram que já estão
adequadas à nova legislação Proconve
P-7 e demonstraram sua preocupação
com o meio ambiente. Na 18° edição
da Fenatran, apresentaram aos visitantes as novas linhas de caminhões com
motorização Euro V, além de modelos
ecologicamente corretos.
Além de caminhões mais sustentáveis,
a Fenatran foi palco para apresentar modelos cada vez mais sofisticados, robus-

tos, potentes e confortáveis. As inovações
das marcas foram inúmeras, cada uma
acompanhada de uma nova tecnologia
para atender as necessidades do mercado de transporte rodoviário e proporcionar ao motorista segurança e maior
confiabilidade.
As novidades não foram proporcionadas apenas pelas montadoras de caminhões, pois as empresas de implementos
não ficaram de fora e mostraram que
acompanham as tendências do setor,
lançando seus produtos com inovações
tecnológicas.
Além do material impresso, a Editora Na
Boléia disponibiliza com exclusividade,
vídeos de entrevistas com os principais
executivos do setor, apresentando os lançamentos das empresas expositoras, que
você confere no www.naboleia.com.br e
em nossos canais no Youtube e Twitter.
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A Revista Estrada Na Boléia é
uma publicação dirigida a caminhoneiros
autônomos, frotistas, fornecedores e entidades do setor de transporte de carga.

Tecnologia
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Detalhes internos MAN

MAN TGX

Inovações
Tecnológicas

Fenatran foi palco de tudo que há de mais moderno
e tecnológico e apresentou ao público os novos
caminhões pesados aliados às novas tecnologias

por Keli Gois

N

ova linha de caminhões, motorização
Euro V, novas tecnologias, montadoras chegando ao Brasil, isso e muito
mais os visitantes puderam conferir na 18°
edição da Fenatran-Salão Internacional
do transporte, realizada entre os dias 24 a
28 de outubro, no pavilhão de exposições
do Anhembi. As montadoras apresentaram
muitas novidades tecnológicas em suas novas linhas de caminhões, que já atendem
à nova legislação Proconve P-7. Os caminhões apresentados ao mercado foram
adaptados às novas tecnologias, possuem
novas cabines e um design totalmente inovador, além dos novos motores, mais potentes e econômicos.

Caminhões MAN e
Conceito Advantech
A nova linha de Caminhões da MAN traz o
conceito Advantech, e apresenta as linhas
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Delivery, Worker e Constellation, que vêm
com um visual mais moderno e aerodinâmico. Os caminhões receberam motorização
MAN, já fabricada no Brasil em parceria com
a MWM International. Os motores MAN D08
de 4 e 6 cilindros são equipados com tecnologia EGR e garantem benefícios como baixo nível de ruído e consumo de combustível,
e proporcionam menor emissão de poluentes. Além da renovada linha de caminhões
Volkswagen Cosntellation, Worker e Delivery
Advantech, a MAN Latin América apresenta os caminhões extrapesados: os cavalos
mecânicos MAN TGX e TGS com um design
contemplado por detalhes externos como o
acabamento brilhante da grade do radiador, os defletores de vento, os cromados e
os faróis. O interior das cabines foi desenvolvido com uma atenção especial, oferece
ao motorista um completo e ergonômico
painel de instrumentos, além de itens de
série como trio elétrico, ar condicionado e
computador de bordo.

“Se você não é inteligente, seja engraçado”.

TGX 29.400 6x4 e 33.440 6x4

Os caminhões são equipados com um
conjunto powertrain que permite desempenho de alto nível no transporte rodoviário de
longas distâncias em composições de 57 a
74 toneladas de peso bruto total. O motor
MAN D26 tem 12,4 litros, seis cilindros e 440
cv de potência. A transmissão automatizada
de 16 velocidades TipMatic garante maior
facilidade ao motorista e maior economia
de combustível. A cabine possui um ótimo
acabamento e amplo espaço interno.

TGS 41.480 8x4

É um modelo importado da Alemanha
para mostrar como atender as necessidades
específicas do mercado 8x4 para atuar nas
grandes obras que serão realizadas no Brasil.
A cabine TGS une conforto e robustez, garante alta produtividade e baixo custo de manutenção. O motor de 480 cv de potência e
a robusta transmissão de 16 marchas garantem força e excelente desempenho.

Scania V8

Scania Opticruise

tecnologia Scania
Força, potência e economia foram as
principais características apresentadas pela
Scania na Fenatran. A nova linha V8 vem
equipada com exclusivo motor Scania de
16 litros e oito cilindros em V, possui opções
de potência de 560 e 620 hp. Os V8 da
Scania estão entre os mais fortes e potentes
do mercado brasileiro, combinando robustez e economia. Seus motores proporcionam
maior economia de combustível, fornecem
torque máximo a partir de 1.000 r/min.
Além da nova linha V8, a marca lançou
os novos motores de 9 e 13 litros, que já
atendem ao Proconve P-7. A versão de 9
litros e cinco cilindros vem com as potências
de 250 e 310 cvs e torques de 1.150 e 1.550
Nm, já o motor de 13 litros e seis cilindros
conta com opções de 360, 400, 440 e 480
cv e torques de 1.850, 2.100, 2300 e 2.400
Nm. Os motores de 16 litros, estão disponíveis
nas versões de 560 e 620 cvs, com 2.700 e

3.000 Nm de torque. As potências de 250
e 310 cv estarão disponíveis com a cabine
P, enquanto a G equipará as potências 360
e 400 cv. Já os modelos R poderão contar
com os motores de 400, 440 e 480 cvs e as
cabines Highline equiparão os motores de
440, 480 e os V8 de 560 e 620 cvs.
A montadora apresentou ainda o Driver
Suport, que fica junto do computador de
bordo e através de sensores, lê a condução
do caminhão e dá dicas de como o motorista deve dirigir para tirar o melhor proveito
do caminhão em economia de combustível
e durabilidade das peças. Outra novidade
apresentada pela montadora na Fenatran
foi o Scania Opticruise, uma caixa de câmbio automatizada, que facilita a troca de
marchas e a correção de eventuais desvios
na condução. A nova versão proporciona
maior agilidade, além de antever situações
de risco e corrigi-las independentemente da
velocidade e condições topográficas em
que o veículo se encontra.

Tecnologia

Linha Mercedes-Benz e a nova
Tecnologia Blue Tec 5
A Mercedes-Benz apresentou ao público os novos modelos de
caminhões, que trazem mais conforto, funcionalidade e desempenho. A nova linha vem equipada com a tecnologia desenvolvida pela Mercedes, o Blue Tec 5, atendendo ao Proconve P-7, com
motores mais potentes, econômicos e ecológicos. Além das linhas
de caminhões e ônibus, a Mercedes apresentou os caminhões pesados Actros e Axor, considerados os gigantes em tecnologia.
Os caminhões Actros são equipados com o novo câmbio
PowerShift, novo gerenciamento do câmbio automatizado G-330
de 12 marchas, sem pedal de embreagem. Conta também com
suspensão de ar, que é um diferencial do Actros rodoviário, e uma
exclusiva cabina Megaspace com piso totalmente plano. A nova
linha atende à faixa de alta potência no segmento de pesados.
Os cavalos mecânicos 2546 6x2 e 2646 6x4 são indicados para
transporte rodoviário de carga, são equipados com motor de 456
cv. Já para aplicações fora de estrada o ideal é o basculante
Actros 4844 8x4 que vem equipado com motor 435 cv.

AXOR

A linha Axor é oferecida em três versões: 1933 4x2, 2644 6x4 e
3344 6x4. Uma das principais novidades da linha é a introdução
do câmbio PowerShift automatizado nos caminhões rodoviários
equipados com motor acima de 330 cv. O interior da cabine é
mais ergonômico, o novo painel de instrumentos possui tecla de
navegação, traz melhor visualização e simplifica a operação pelo
motorista. Os novos modelos oferecem nova distância entreeixos de
3.600 mm, que é oferecida nas versões 6X2 e 6X4. São equipados
com motores OM 926 LA e OM 457 LA, que já comprovaram sua
força e eficiência por oferecerem muito mais potência e torque.

Actros

Caminhões Volvo
aliados à tecnologia
A nova linha de caminhões Volvo se apresentou ao mercado
ainda mais potente. A linha de pesados FH e FMX com motor de
13 litros traz nova motorização, tornando os caminhões ainda mais
potentes. A gama de motores da linha FH ampliou-se em 20 cv,
e os veículos terão as potências de 420, 460, 500 e 540 cavalos.
Já os FMX terão potências de 420, 460 e 500 cavalos. A terceira
geração da linha VM pesados e semipesados está ainda melhor, a linha foi aperfeiçoada interna e externamente a ganhou
novas potências. Os motores Euro V oferecidos pela linha estão
disponíveis nas potências: 220, 270 e 330 cv, proporcionando
mais vantagens, maior rendimento e grande produtividade ao
transportador.
A montadora lançou também o Dynafleet, gerenciador remoto
de frotas de veículos, considerado uma importante ferramenta de
telemática que auxilia o transportador na gestão dos caminhões.
Com essa nova tecnologia é possível verificar os dados operacionais do veículo e do computador de bordo por meio de um
computador conectado à internet, é possível também, acessar o posicionamento e as rotas do caminhão. Essa tecnologia
permite ainda que o transportador reduza o consumo de diesel,
além de oferecer um melhor controle de manutenção do veículo. A montadora apresentou ainda o I Shift, que é uma caixa
de câmbio inteligente que facilita as mudanças de marcha e
proporciona maior economia de combustível, assegurando que
o motorista tenha uma condução correta e faça as mudanças
de marcha no tempo certo.

FMX

I-Shift
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“A saudade é a memória do coração”.

Restrição de caminhões em São Paulo é ampliada
A partir de 11 de dezembro estará restrito o tráfego de caminhões na Marginal Tietê e em mais nove vias da cidade, que
formam o minianel viário. Os veículos pesados estão proibidos
de circular nas vias das 4h às 10h e das 16h às 22h. De acordo
com a prefeitura, as multas começarão a ser aplicadas a partir
de janeiro. A medida foi a forma encontrada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para impulsionar o transporte de
cargas a utilizar o Rodoanel. A restrição adotada também na
Marginal Pinheiros e em outras vias da Zona Sul de São Paulo,
será ampliada e passará a ser das 4h às 22h.

sxc.hu

Estrada

Lei
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Tráfego

Nova RJ-122 é a primeira estrada com
asfalto de borracha da América Latina

Projeto de lei avalia considerar crime
dirigir embriagado

O governo do Rio de Janeiro inaugurou a primeira
estrada de asfalto borracha da América Latina, a
nova RJ-122 (Rio-Friburgo). A estrada possui 36 quilômetros de extensão e conta com 21% de pó de
pneu, 16% a mais que as outras estradas do mesmo
tipo que já estão em funcionamento em outros locais. De acordo com o governador Sérgio Cabral, a
estrada apresenta vantagens como a redução de
acidentes, pois tem 50% mais aderência em relação ao asfalto tradicional, além de ter durabilidade
maior e contribuir com o meio ambiente.

Um projeto de lei aprovado pela CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça) determina que a pena para
motoristas que dirigirem embriagados será de 6 a 12
anos de prisão. O motorista que se envolver em acidente que resulte em lesão corporal estará sujeito a
multas e a suspensão da licença para dirigir. No caso
de acidente com morte, a pena vai de 8 a 16 anos.
O Senado aprovou o projeto do Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), que segue para a Câmara para ser
votado no plenário, a proposta considera crime dirigir
bêbado, mesmo sem causar acidentes.

Produção

morguefile.com

Trânsito
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Tráfego livre para caminhões pesados
na Rodovia Dom Pedro I

Ford investe no segmento de
extrapesados

Após estudos técnicos e serviços de manutenção,
a restrição a caminhões na ponte localizada no km
46 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na pista Sul,
sentido Jacareí, em Nazaré Paulista, foi eliminada e
o tráfego de caminhões com mais de 45 toneladas
está liberado. A concessionária Rota das Bandeiras
realizou obras de melhorias na pavimentação e reparos em uma das cabeceiras da ponte. Com a liberação do trecho, o percurso das viagens para os
caminhões pesados poderá diminuir em até 42 km.

A Ford caminhões apresentou ao mercado durante a Fenatran, a nova linha de médios e pesados e
anunciou que planeja ingressar no segmento de extrapesados. Oswaldo Jardim, diretor de operações de
caminhões da Ford América do Sul, afirma que a empresa está trabalhando para acelerar o desenvolvimento deste projeto. A montadora informou que entre
os anos de 2012 e 2015 irá investir R$ 455 milhões no
desenvolvimento de novos produtos e modernização
da fábrica.

“Fim da banguela é viúva na capela”.

Notícias
Divulgação

Guerra registra crescimento de 18%
dos negócios na Fenatran
Entre os lançamentos da Guerra, o semirreboque
Carrega Tudo foi destaque e já tem produção contratada até março do próximo ano, já o Tanque
cilíndrico e a Basculante, lançados pela pioneira,
estão sendo negociados de acordo com a logística de cada cliente. Um destaque ainda maior dos
produtos Guerra na 18° edição da Fenatran foi o SR
Graneleiro com eixos distanciados, que com todas
as inovações tecnológicas garantiram um ritmo acelerado de vendas até o final deste ano.

Nova Linha

Effa lança caminhão leve na Fenatran

Divulgação

A Effa Motors aproveitou
a Fenatran para lançar
o novo modelo de caminhão leve da marca, que
foi produzido pela chinesa
Jinbei (JBC) instalada na
cidade de Shenyang, na
província de Liaoning. O
modelo apresenta um ótimo espaço interno, capacidade de transportar até
duas toneladas e um design inovador. O caminhão vem equipado
com motor turbo-diesel, traz cabine escamoteável, acionamento
elétrico dos vidros, ar condicionado e direção hidráulica. O novo
caminhão chega ao mercado com o preço de R$ 53.000,00.

Pedágios

Tarifa será paga por trecho percorrido

sxc.hu

A partir de 2012, o Governo do
Estado de São Paulo iniciará
testes com o novo modelo de
pagamento de pedágio, com
tarifas por trecho percorrido. O
sistema eletrônico funcionará
com a instalação de nove conjuntos de pórticos com antenas
espalhadas nas vias, que proporcionará o pagamento equivalente ao que o motorista percorrer. De acordo com informações do governo, a rodovia Santos
Dummont (SP-75), no trecho entre Itú e Campinas contará com
a nova tarifação. Para o pagamento desse novo sistema será
adotada uma metodologia pré-paga, na qual o motorista terá
a possibilidade de recarregar os créditos em postos específicos
com cartão de crédito, débito e dinheiro.

Iveco bate recordes de venda de
veículos na Fenatran
Nos cinco dias do evento a montadora Iveco vendeu 562 veículos com motorização Euro V. Os modelos vendidos serão entregues em janeiro do próximo ano. Além de vender para o mercado brasileiro,
a empresa fez negócios com Argentina, Paraguai e
Uruguai. A marca recebeu cerca de 500 visitantes
em seu estande e registrou 767 intenções de compra para a linha Ecoline. Além das vendas recordes,
a montadora totalizou 370 test-drives realizados nos
caminhões extrapesados da linha Ecoline e Stralis.

twitter.com/naboleia

Pedágios
Vendas

Divulgação

Mercado

Lançamento
ABC Valadares lança
Banda de Rodagem C65-255
Na busca pela excelência e
por um atendimento cada
vez mais personalizado aos
seus diferentes clientes, a ABC
Valadares disponibiliza no mercado a Banda de Rodagem
C65 na medida 255 mm.
A C65-255 visa atender principalmente reformadoras de pneus, transportadoras, frotistas e caminhoneiros. De característica radial, a C65-255
tem 3,82 m de comprimento; 3,58 kg/m; 13,45
kg total e profundidade de 14 mm e sua aplicação acontece em pneus 9.00, 10.00, 11.00,
275, 295, 305 e 315.
A Banda de Rodagem C65-255 da ABC Valadares entra em um mercado restrito, onde apenas
duas empresas estavam inseridas. Com essa
nova medida, a ABC amplia seu portfólio de produtos e atende a um grande número de pedidos
feitos por seus clientes. Com uma excelente quilometragem, a C65-255 é indicada para eixos livres,
eixos direcionais e principalmente eixos de arrasto.
As outras quatro medidas de Banda de Rodagem
C65 produzidas pela ABC Valadares são 220 mm;
225 mm; 235 mm e 245 mm.

“Burro não amansa, acostuma”.
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A International apresentou na Fenatran 2011, o luxo,
robustez e a beleza dos caminhões LoneStar e WorkStar
LoneStar

por: Danielle Tomé

A pioneira está no mercado desde 1831, nos Estados Unidos e está presente em mais de 90 países,
com mais de 15 mil colaboradores em todo o mundo,
sendo líder no mercado norte-americano com caminhões médios, com 38% de participação.
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A marca International está no Brasil há 56
anos por meio da MWM Internacional e produz
caminhões no país desde 1998 com base em
Caxias do Sul (RS).
Na 18ª edição da Fenatran, a International
apresentou em seu estande os modelos pesados: DuraStar e 9800i, que são comercializados
no Brasil e o caminhão-conceito AeroStarTM, que
será vendido no mercado nacional apenas em
2013. Além disso, expõe os caminhões símbolos
da indústria norte-americana, o International
LoneStar e o International WorkStar, que serviram apenas para demonstração, pois os modelos não serão comercializados no Brasil, mas sem
dúvidas, foram uma das estrelas da feira.

“Na estrada da vida atolei no casamento”.

“

Os caminhões International certamente vão ocupar seu espaço no
mercado nacional, diz Waldey San-

“

E

les estão cada vez maiores, mais altos e
mais sofisticados. Um sonho para qualquer caminhoneiro que vive grande parte
de seus dias na boléia. Em busca de satisfazer
o gosto dos caminhoneiros norte-americanos a
International inovou em sua linha de produtos e
apresentou na Fenatran 2011 – maior feira de
transportes da América Latina, as novidades e
tecnologias de seus belíssimos caminhões, que
encantaram mais de 55 mil visitantes.

chez, presidente e CEO do grupo de
operações da Navistar América do Sul.

Pura tradição

O International LoneStar, é o típico caminhão rodoviário americano, o modelo “bicudo” prioriza
conforto, estilo e robustez. Seu design é inspirado na beleza clássica dos caminhões antigos da
marca aliada às inovações, um visual futurístico
que chama atenção à distância. É equipado

Luxo

com motor MaxxForce de 15 litros e está disponível na versão 6x4. Sendo o primeiro caminhão
projetado para os profissionais autônomos que
desejam um veículo para uso próprio, com requinte, funcionalidade, conforto, estilo arrojado e
segurança (traz freios ABS, controle de tração, entre outros). O caminhão traz características mais
tradicionais e traços mais aerodinâmicos, além
de maior espaço interno. É todo computadorizado e climatizado, que parece mais precisamente
carro de luxo, a boléia pode virar escritório ou
uma cozinha com itens de série como geladeira, armários, espaço para micro-ondas e uma
cama grande.
De acordo com a fabricante, o LoneStar chega
a uma economia no consumo de combustível
de 5 a 15% menor que os similares norte-americanos. A cabine do caminhão é uma das mais
espaçosas do mercado, com mais de 2,2 metros de largura e é a mais silenciosa da categoria,
possui sistemas de alta tecnologia, como painel
de direção com navegação, Bluetooth com microfone integrado, MP3 player e conexão de sistema de monitoramento de pneus. Outro detalhe
marcante é a grade dianteira, o capô inclinado,
pára-brisa e as saias laterais, que resultou em um
caminhão mais moderno. Teve como fonte de
inspiração o International da série D, que fez muito sucesso no século XX, nos Estados Unidos, Brasil
e em outros países.
A versão Sleeper também possui uma cama
suspensa espaçosa, que pode ser modificada em
sofá. Nos Estados Unidos, é equipado com motor
Maxxforce de 13 litros, adequado para atender
a norma de emissões do EPA 10, considerado o
mais rigoroso do mundo. Este caminhão ainda
não serve para o mercado nacional, devido o
cavalo-mecânico fugir das especificações da legislação nacional. Mas de fato, é uma máquina
para ser apreciada no todo e nos detalhes.
Já o International WorkStar é indicado para
operações fora de estrada, oferece resistência

WorkStar

para enfrentar as tarefas mais severas e cabine
confortável para o motorista. É equipado com
motor MaxxForce de 7,6 a 13 litros, disponível nas
versões: 4x2, 4x4, 6x4 e 8x4, com capacidade
de carga de até 100 toneladas, possue transmissão manual ou automatizada. Tem como item
de série, o Diamond Logic Electrical System, que
monitora e diagnostica problemas em todos os
componentes do veículo, para permitir fácil e
rápida integração de implementos. O WorkStar
Heavy-Duty é equipado com motor Maxxforce
de 13 litros, que também atende às normas do
EPA10, que vigora nos Estados Unidos.
A montadora também apresentou as versões
Euro V dos atuais caminhões que são comercializados no Brasil, o International 9800i e o
International DuraStar. Os dois caminhões atendem a nova legislação brasileira o Proconve P-7
(Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) e estiveram disponíveis para
teste drive no Fenatran Experience.

Versões Euro V

DuraStar

9800i

Scania renova sua linha de caminhões e apresenta ao
mercado seu 1° caminhão movido totalmente a etanol

por: Keli Gois

A

Fenatran foi palco para todos os
lançamentos e novas tecnologias das
marcas presentes. Mostrando seu
pioneirismo e compromisso com o meio
ambiente, a Scania lança o seu primeiro
caminhão movido 100% a etanol do país,
que faz parte da estratégia da marca de
oferecer soluções mais sustentáveis para o
transporte rodoviário, contribuindo com o
meio ambiente.
Atenta às práticas sustentáveis a Scania
investe em pesquisas para o desenvolvimento de motores movidos por combustíveis renováveis e se tornou referência na
fabricação de veículos urbanos movidos a
etanol (combustível com maior potencial
para redução de CO2).
A grande novidade da Scania chegou à
América Latina este ano, quando os primeiros
50 ônibus brasileiros movidos a etanol começaram a circular na cidade de São Paulo.
“No Brasil, vamos contribuir para o cumprimento das metas de política ambiental
não apenas na formação de uma frota de
ônibus, mas também com caminhões que
circulam pelas cidades, colaborando com
a qualidade de vida das pessoas e redu-
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“Não buzine. Acorde mais cedo”.

zindo os impactos ambientais”, diz Roberto
Leoncini, diretor geral da Scania no Brasil.
O caminhão semipesado P 270 tem a
tecnologia de baixo carbono dos motores
a etanol, proveniente da cana-de-açúcar,
o etanol reduz até 90% as emissões de
CO2 (dióxido de carbono) se comparado
ao diesel, reduzindo também os materiais
particulados Nox (óxidos de nitrogênio) e hidrocarbonetos. Além da tecnologia de baixo carbono, o caminhão possui um grande
diferencial no motor, pois dispensa o uso de
ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo). Portanto, o novo modelo da Scania também atende à nova legislação de emissão
de poluentes Proconve P-7, equivalente ao
Euro V, que passa a vigorar no Brasil a partir
de janeiro de 2012.

“

O lançamento deste caminhão movido a etanol é mais um exemplo de
pioneirismo da Scania em oferecer
as melhores soluções para o mercado brasileiro. O veículo reforça
a nossa posição de referência no
desenvolvimento de soluções sustentáveis para o transporte, afirma
Roberto Leoncini.

“

Lançanmento

Caminhão Sustentável

O novo caminhão da Scania P270 a etanol possui motorização de 9 litros com 270
cv e 1.200 Nm de torque máximo, já a partir
de 1.100 rpm, possibilitando um maior rendimento do trem de força e potência, além
de um desempenho e dirigibilidade dos motores a diesel, mantendo a plataforma dos
motores antigos.
O novo modelo está disponível nas opções 4X2, 6X2 e 8X2, ideal para médias
e longas distâncias em centros urbanos,
onde os benefícios de redução de emissões serão sentidos.
Além de apresentar ao mercado um produto sustentável, que proporciona maior
economia de combustível, a marca mantém ainda todas as características dos
seus caminhões como a beleza, robustez, conforto e ergonomia das cabines.
Tudo isso agregado ao valor de sustentabilidade da marca, que apresenta alternativas para atender às exigências de
redução nos impactos ambientais da atividade do transporte.
O modelo apresenta ainda, um segundo
eixo direcional, que proporciona mais facilidades nas manobras.

Comunicação Na Boléia
Editora Na Boléia marca sua participação na
Fenatran e recebe mais de 17 mil visitantes

por: Keli Gois

E

m mais uma participação na FenatranSalão internacional do transporte, considerada a maior feira de transportes da
América Latina, a Editora Na Boléia marcou
presença com uma participação especial,
realizando um excelente trabalho de convergência de mídia, e aproveitou para divulgar
aos visitantes do estande suas ferramentas
de comunicação.
O evento contou com 365 marcas expositoras e recebeu 57.321 mil visitantes de todo
o mundo, foi uma ótima oportunidade para
e Editora Na Boléia apresentar ao público
seus diversos canais de comunicação, tais
como: Revista impressa, Blog NB, canal no
Youtube, Twitter, Facebook, site e o acervo
digital das revistas, que podem ser baixadas
em PDF e Newsletter disparada semanalmente para um público de 250 mil pessoas.
Este ano, a Editora Na Boleia, em parceria
com a Motorize BR, disponibilizou em seu estande um simulador de caminhão, que simula
a direção de caminhões e modelos das diferentes marcas do mercado. O simulador é um
equipamento desenvolvido com alta tecnologia em conjunto com a maior empresa de

Estande Na Boléia

Promotoras da Boléia

Simulador Motorize BR

treinamento de pilotos da aviação comercial
do mundo. O treinamento é para qualquer
tipo de operação, urbana, rodoviária ou fora
da estrada. Todos os visitantes do estande
puderam conferir e testar essa novidade,
que fez muito sucesso.
Nos cinco dias de evento, o estande da
Editora Na Boléia recebeu e cadastrou mais
de 17 mil pessoas, que prestigiaram seu trabalho e tiveram a oportunidade de testar e
dirigir o simulador de caminhão, além de conhecer os diversos canais de comunicação
oferecidos pela empresa, e conferir a edição
especial da Revista Estrada Na Boléia para a
Fenatran, com um preview de todos os lançamentos de caminhões e as novas tecnologias
oferecidas pelas marcas expositoras na feira.
A equipe da Boléia acompanhou todas as
coletivas de imprensa para garantir o máximo
de informações e gravou entrevistas exclusivas
com os executivos das principais montadoras,
que falaram sobre os objetivos para o mercado brasileiro e apresentaram os principais
lançamentos para o próximo ano.
Durante o evento, executivos de empresas
de renome no setor como Cared, Jeoás, Romanaplast, Binotto, Vipower, Motorize, Grupo
HT e Universo do Caminhão, estiveram no estande para prestigiar o trabalho da editora e
gravar entrevistas, apresentando o seu produto
e sua empresa. As entrevistas foram veiculadas
no site da editora e nos diversos canais de comunicação em que a empresa está presente.
Além de fazer um trabalho de convergência
de mídia, apresentando aos visitantes todas
as ferramentas de comunicação, a Editora
Na Boléia fez uma excelente cobertura jornalística, acompanhou todas as novidades,
tendências e novas tecnologias que foram
apresentadas durante a Fenatran, com uma
série de vídeos apresentando os principais
lançamentos, que você confere no portal
www.naboleia.com.br.
Em mais uma participação em eventos, a
Editora Na Boléia teve um ótimo resultado,
o estande recebeu muitos visitantes, que se
mostraram satisfeitos com o trabalho impresso, distribuído durante o evento e as demais
ferramentas de comunicação que a empresa
divulgou ao público. Os vídeos feitos durante
o evento também foram garantia de sucesso,
pois tiveram milhares de visualizações no Blog
NB e Youtube, o que comprova o compromisso e a seriedade da empresa em sempre
levar ao seu público as principais notícias e
lançamentos do setor.

Boléia Digital

Vídeos do Blog

Man Latin América

Mercedes-Benz

Agrale

MAN investe em tecnologia Brasileira

Tecnologia Blue Tec 5

Caminhões adequados a nova legislação

A Mercedes-Benz lança na Fenatran a nova
linha de caminhões Atron 2012, que são
conhecidos como “Bicudos”. A nova linha
possui um design arrojado, nova cabine,
excelente ergonomia e espaço interno. Traz
também o lançamento da tecnologia Blue
Tec 5, para atender a nova legislação.

A empresa apresenta a sua nova linha de
caminhões Volkswagen e MAN, com tecnologia Euro V. A nova linha de caminhões foi
desenvolvida sob medida para o mercado
nacional e receberão pela primeira vez na
América Latina Motorização MAN, já em
montagem no Brasil.

Em entrevista para a Editora Na Boléia, Ubirajara Choairi, Diretor de veículos da Agrale fala
da participação especial da empresa na
Fenatran e da readequação da linha para
atender o Proconve P7, além de apresentar a
nova linha de caminhões, com novas tecnologias e um design inovador das cabines.

Balanço
Newsletter
News enviadas

307.155

cadastre-se em nosso site e receba
informativos semanais

acervo
digital
leram a revista Online

19.272

Comentários do mês
Acessos link twitter

335
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“Jamais um acidente será a menos.”

Sem contar o trabaião que dá sô... Uma vez tive que troca
mais de 300 pneus 295/80 para 275/80... Pensa num dia
que eu sofri viu... rsrsrs

Leandro Monteiro

Boléia Digital

International

Sinotruck

Binotto

LoneStar uma estrela na Fenatran

Linha de Caminhões A7

Empresa inaugura fábrica no Brasil

As empresas NC² e Navistar America do Sul
lançaram na Fenatran 2011 os novos caminhões desenvolvidos no Brasil. Apresentou
as versões dos motores Euro V dos veículos
produzidos e comercializados no país. Apresentou também, o caminhão LoneStar, considerado a estrela do evento.

Perácio Feliciano, Diretor Financeiro da
Sinotruk Brasil apresenta na Fenatran a nova
linha de caminhões A7, que será comercializada no Brasil a partir de 2012, já adequada
a nova legislação. Perácio fala sobre o lançamento da fábrica no Brasil, que está prevista para abril do próximo ano.

A Binotto é uma empresa global, fundada em
1950 na Itália, produzia inicialmente cilindros
frontais e cilindros destinados a parte inferior
das caixas de cargas de veículos industriais. A
líder mundial de vendas inaugura em janeiro
de 2012 uma fábrica no Brasil, em Flores da
Cunha - RS.

Melhores Twitadas
@sosestradas

43.625
Downloads do PDF
da Revista

Acidentes com ônibus de dois andares são sempre mais graves. Nunca deixe de usar cinto de
segurança e evite viajar no segundo andar.

@valecaminhoes

Euro V: diminuição das emissões dos poluentes
dos veículos a diesel.

Fale conosco

@Nissan_Oficial

Hoje muitos vão sair pra comemorar a véspera de
feriado e tomar uma cerveja. Só evite a combinação: álcool + direção. http://bit.ly/uOr8WG

@setcesp

Dicas via web

redacao.na.boleia

Consumo de etanol será de 380 milhões de litros - http://www.setcesp.org.br/noticiacompleta.
asp?CodNoti=16399

@ABRAMET

O Brasil registrou 40 mil mortes no trânsito em 2010,
o maior patamar em ao menos 15 anos

O Novo Caminhão Ford Cargo além de lindo, possui
baixo custo de manutenção. Uma junção perfeita!
Vale FORD Caminhões

Seguidores

423

Siga-nos

twitter.com/naboleia

“Castigo da bigamia: ter duas sogras”.
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Tendência

Iveco Glider:
Caminhão conceito
O extrapesado foi uma das estrelas da Fenatran 2011, com seu
design futurista e inovações tecnológicas voltadas para a sustentabilidade

Divulgação

por: Danielle Tomé

16

“Na estrada da vida atolei no casamento”.

Segundo o criador do Iveco Glider, Giandomenico Fioretti, chefe de inovação tecnológica da Iveco, que esteve presente na Fenatran, o ponto de partida foi uma constatação
feita pelo pintor e inventor renascentista italiano
Leonardo da Vinci, que disse que “embora a
genialidade humana produza muitas invenções, elas nunca serão melhores, mais simples
ou mais consistentes que aquelas da natureza,
porque às invenções da natureza nada falta
e nada é supérfluo”. A simplicidade, portanto,
está na raiz das idéias do Iveco Glider.

Tecnologia, eficiência
e beleza
O Iveco Glider é um caminhão que representa um conjunto de inovações e soluções
tecnológicas que tem como objetivo alcançar
a máxima produtividade em quase todos os
dispositivos no interior do veículo. Uma das características é a configurabilidade, podendo ser
caminhão, escritório e casa para os motoristas.
Os assentos são anatômicos e ajustáveis com
perfeita ergonomia, estilo e funcionalidade.
Outra novidade é o degrau que surge quando

a porta é acionada, para o motorista entrar no
caminhão. Por de trás do painel, fica guardada
uma mesa dobrável que, quando montada,
transforma o interior numa sala de estar ou num
escritório. As camas (um beliche) têm altura reguláveis e são totalmente dobráveis, mantendo
a cabine sempre espaçosa, também possui um
sistema de som 3D direcional.
Os faróis da frente tem o formato de “olho de
águia” – estilo que se repete nas lanternas traseiras. As laterais são “esculpidas” com linhas onduladas que se integram de forma perfeita aos aerofólios laterais e superiores. O defletor de ar do
entreeixo, com sulcos pronunciados, completa o
visual futurista. Já as luzes internas são um show
à parte, que utiliza o conceito da cromoterapia,
com iluminação ambiente e spot, feitas a partir da mais moderna tecnologia LED, que consome menos energia mudando de cor em azul
nos dias de calor (para aumentar a impressão
de resfriamento) ou laranja nos dias de frio (que
dá a sensação de maior temperatura ambiente), com o objetivo de transmitir sensações de
bem-estar e conforto aos ocupantes. Por outro
lado, as fontes de luz spot facilitam as atividades
de leitura e outras operações que exigem uma
iluminação concentrada na área do veículo em
que o motorista esteja trabalhando.
Por fim, há um módulo cozinha que é uma
obra-prima compacta, utilizando-se das mais
modernas tecnologias disponíveis no mercado
da habitação hoje para acomodar um fogão
elétrico, geladeira e pia. “O Iveco Glider, assim,
permite que o motorista e acompanhante possam viver ao máximo os confortos de uma casa
em sair do caminhão”, afirma Fioretti.

ideal entre alto desempenho e eficiência energética. Além disso, representa para o cliente o
tema da produtividade, apostando em quatro
aspectos fundamentais: geração de energia
renovável a bordo; recuperação energética;
arquitetura de altíssima qualidade e redução
de resistência ao movimento.

Tendência

A

Iveco mais uma vez inova seus produtos
com lançamentos e soluções tecnológicas, para atender às necessidades do
mundo do transporte. De fato, a Iveco continua
com seu compromisso em desenvolver veículos
com qualidade, eficiência, conforto e mais ecológicos. Através destes critérios, a fabricante inspirou o projeto do Iveco Glider, que recentemente
foi lançado na Fenatran, um caminhão conceito,
o mais inovador da marca nos últimos tempos,
que une tecnologias que ajudam a reduzir o consumo de combustível e emissões de poluentes
em até 40%. Um veículo capaz de oferecer uma
produtividade elevada e, ao mesmo tempo, um
impacto ambiental mínimo e garante bem-estar,
eficiência e habitabilidade ao motorista com
uma cabine em uma combinação bem sucedida de caminhão-escritório-casa.

O Iveco Glider é um caminhão conceito, projetado pelo time da Iveco que inovou com algumas modificações diferenciadas dos pesados
tradicionais, com a substituição dos espelhos
retrovisores por câmeras pequenas, cujas imagens podem ser acompanhadas pelo motorista
no painel. Além do mais, foi instalado sobre cobertura da cabine cerca de dois metros quadrados de células fotovoltaicos de ultima geração,
capazes de gerar até 2 kWh de energia elétrica
por dia, suficientes para alimentar todos os sistemas elétricos e eletrônicos da cabine. Outra
mudança está na grade dianteira, cujas entradas de ar podem ser fechadas com venezianas
automáticas, levando temperatura ideal para
o motor. Ainda na parte aerodinâmica, está à
quinta roda com ajuste longitudinal automático.
Quando o veículo está em alta velocidade e em
linha reta, ela traz o implemento mais próximo
do caminhão, impedindo a formação da área
de turbulência atrás da cabine. Outra novidade
são os pneus, que sozinhos, podem economizar
até 5% de combustível. Finalmente, o caminhão
conceito Iveco Glider está pronto para o futuro
com soluções inovadoras e tecnológicas para a
produtividade do transporte.

Energia renovável
A fonte de inspiração para desenvolver o Glider foi à águia, uma das criaturas mais perfeitas da natureza, e que representa a maneira
mais pura e perfeita de voar, um compromisso
Interior do Glider

Pneus
Mais artigos no Blog NB

Quando a lógica
atravessa a logística
Parte I

S

em dúvida, a atenção de quem visitou
a Fenatran 2001 esteve voltada para
os novos caminhões, afinal a partir de
01/jan, todos os veículos estarão equipados
com novos motores que atendam à norma
PROCONVE P7.

*Imagens meramente ilustrativas

Quanto aos pneus, chamou a atenção
novamente a ausência de alguns fabricantes. No setor de reformas, estavam presentes as maiores e principais marcas instaladas no país e, em ambos os casos, não
havia grandes novidades. Mas, como meu
foco são sempre os pneus, procurei avaliar os veículos expostos por esse ângulo e,
confesso, em alguns casos fiquei tão surpreso quanto em outros, decepcionado.
Em um dos estandes havia um caminhão
dotado de caçamba basculante, todo
pintado na cor amarela com uma caixa
de carga (báscula) de grandes dimensões.
Especialmente direcionado para o setor de
mineração, estava equipado com pneus
medida 13.00R24. Apesar de estar corretamente dimensionado para a atividade
proposta, quem comprar um veículo como
esse ganha uma tremenda dor de cabeça, já que essa medida de pneus não é
usual por aqui, ou seja, terá dificuldade em
encontrar pneus para trocas futuras.

sxc.hu

No caminho inverso estava um semirreboque silo direcionado para o transporte
de cimento, como descrito no material
de divulgação distribuído no estande. No
folheto, sob o título Especificações Técnicas, consta a tara (peso do equipamento) de 4.600 kg, capacidade de 39 m³ e
dotado de suspensão pneumática. Na
foto vemos que a estrutura tem três eixos
e pneus super-single. Anotei a medida,
marca e modelo dos pneus (que não
constam nas informações) e fui procurar
os detalhes na Internet.

morguefile.com

Um metro cúbico de cimento pesa 1.400
kg. Se a capacidade volumétrica é de
39 m³, o peso da carga será de 54.600
kg que, somado à tara, resulta num total
de 59.200 kg. O pneu super-sigle, medida
385/65R22,5 tem índice de carga 160 que
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Tá com pressa? Acorde mais cedo!

por Pércio Schneider
pneus@greco.com.br

equivale a 4.600 kg por pneu, totalizando
uma capacidade máxima de 27.600 kg,
ou seja, a carga máxima é mais que o dobro da capacidade dos pneus. Por mais
que haja uma transferência de parte do
peso para o cavalo-mecânico via 5ª roda,
os pneus estarão sobrecarregados, muito
acima da sua capacidade.
E tem outro detalhe: a legislação brasileira permite 27.000 kg para semirreboques
com três eixos de montagem dupla, com
doze pneus. No caso de pneus super-single, com seis pneus, o PBT máximo é de
25.500 kg (resolução CONTRAN 062/1998).
Usar esse equipamento, nessas condições,
trará problemas imediatos e graves. Pelo
elevado peso incidente sobre os pneus,
incompatível com os limites determinados
pelo fabricante, o risco de estouro é imenso, e irá deteriorar o piso em pouquíssimo
tempo. Não existe asfalto que resista.
No exterior existem pneus de medidas
maiores, mas que também não suportariam esse peso. Aqui é permitido o uso somente de pneus da medida 385/65R22,5
mas lá fora encontramos até a medida
445/65R22,5 e 495/45R22,5, ambos com
índice de carga 169 que corresponde a
5.800 kg por pneu, 11.600 kg por eixo ou
34.800 kg por conjunto de três eixos.
O transportador que comprar esse equipamento obviamente gostaria de utilizá-lo
em sua máxima capacidade, acreditando
que tenha sido desenvolvido corretamente.
Nem imagina a quantidade de problemas
que vai ter pela frente.
Encontrei outros equipamentos que também foram construídos com problemas e
erros de projeto, e vou comentar na próxima edição.

Combustível

Novo Diesel S-50
Petrobrás amplia distribuição do novo
diesel para todo o território nacional.

C

om a nova legislação Proconve
P-7, equivalente ao Euro V, as empresas do setor de transporte de
cargas investem cada vez mais em novas
tecnologias aplicadas aos caminhões e a
nova motorização.
Acompanhando as tendências do mercado e contribuindo com o meio ambiente,
a Petrobrás lançou o novo Diesel S-50, que
atende às exigências das mais recentes tecnologias de desenvolvimento de motores e
controle de emissões.
O Diesel S-50 possui um menor teor de enxofre, trata-se de uma redução de 500 para
50 partes por milhão (ppm) de enxofre, que
tem por objetivo reduzir as emissões de material particulado e NOx dos veículos. Além
do baixo teor de enxofre, esse combustível
tem um número maior de cetano, uma faixa de densidade mais estreita e uma curva
de destilação com um T90% evaporado de
360°C máximo, proporcionando benefícios
na combustão do motor e na partida a frio.

O novo diesel é o único que atende aos
mais rígidos padrões de qualidade e as
tecnologias de motores e controle de emissões, e pode ser aplicado tanto em veículos
equipados com catalisador SCR, quanto o
sistema EGR. Nos veículos com sistema SCR
é necessário a utilização do Flua Petrobras,
Agente redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOx) automotivo em solução de 32,5%.
O novo diesel foi criado em janeiro de 2009 e
já está disponível em postos de algumas cidades do Brasil, como Recife, Fortaleza, Belém, e
São Paulo e a partir de janeiro do próximo ano
a distribuição será ampliada a todo o território nacional, para atender aos novos veículos
diesel, com tecnologia voltada para o atendimento das fases do Proconve P-7 e L6.
De acordo com uma determinação da ANP
(Agência Nacional do Petróleo), o motorista
não poderá rodar mais de 100 km sem conseguir abastecer com o novo diesel, que deverá ter a opção de encontrar o novo diesel
S-50 em qualquer posto para abastecimento.

ARLA 32
• O agente redutor líquido automotivo ARLA
32 é uma solução de uréia de alta pureza em
água desmineralizada (32% volume de uréia).
• Não é tóxico, não é inflamável e não contamina o meio ambiente.
• Prazo de validade em torno de 6 meses

APLICAÇÃO EGR e SCR
Sistema EGR - Recirculação dos gases de escape - Faz uma recirculação dos gases de escape na admissão para baixar a temperatura
de combustão.
Sistema SCR - Redução catalítica seletiva - Faz
o abatimento das emissões de NOx por reação
catalítica em presença do ARLA 32.

Além de forte atuação junto ao consumidor final,
empresa aposta no mercado corporativo.

Por Keli Gois

H

á dez anos no mercado, a Car System hoje é considerada como uma
das líderes nacionais no segmento de
monitoramento, localização e recuperação
de veículos. A empresa de capital 100% nacional está presente nas cidades de São
Paulo, Vale do Paraíba, Baixada Santista,
Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Distrito Federal, onde consolida sua trajetória de sucesso no mercado
de monitoramento.

A qualidade do atendimento da empresa
é um de seus diferenciais, pois conta com
uma estrutura de atendimento, que opera
por meio de um conjunto formado entre a
Central de monitoramento, Central de atendimento e serviços telefônicos, voltados para
melhor atender o cliente. Com essa estrutura
a empresa obtém excelentes resultados e
mantém um relacionamento mais próximo
com os clientes, seja por telefone ou nos diversos pontos de vendas.

Hoje a empresa comercializa e instala
equipamentos que utilizam diversas tecnologias de comunicação wireless, como radiofrequência, GSM, GPRS e satélite.

Em razão de sua capacidade de atendimento, habilidade de funcionamento, nível
de treinamento dos funcionários em condições emergenciais, meios de comunicação
e transmissão de dados, a empresa obteve
a certificação da Associação NCC Certificações do Brasil como provedora de serviços
de monitoramento e localização com infraestrutura própria, em atendimento à Resolução 245 do Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN), o que lhe conferiu a homologação do DENATRAN.

“

No decorrer de nossa história, contabilizamos cerca de 270 mil equipamentos comercializados e mais
de 20 mil veículos recuperados,
o que corresponde a uma média
mensal de 300 veículos, afirma José
Melo, presidente da Car System.

“

twitter.com/naboleia

Mercado

Car System conquista sua fatia
no mercado de monitoramento

A Car System atende hoje, cerca de 200
mil clientes e conta com uma sede administrativa própria, localizada na capital paulista,
possui 14 lojas, que realizam vendas, instalações e oferecem suporte técnico dos equipamentos. Nas regiões não atendidas pelas
lojas próprias a empresa conta com lojas
credenciadas, que prestam serviços regionalmente, além da Central de Televendas e
uma rede de representantes comerciais.

Para os próximos anos, a empresa visa aumentar a participação no mercado corporativo e de transporte e ampliar sua atuação
no mercado nacional. Com isso, fortalece
e consolida seu papel de líder nas cidades
de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo sempre
como foco o consumidor final. Hoje a marca
tem tem expressiva representatividade junto
a este público, com 45% de mercado. “Nosso objetivo para os próximos anos é ampliar ainda mais este percentual, atraindo

proprietários de motos de baixa cilindrada
e de veículos com mais de dez anos de
uso”, diz Melo.
A empresa investe ainda, parte de seu
faturamento em ações de marketing, cria
parcerias e campanhas que visam o cliente final, com tecnologia de ponta e investimentos em novas linhas de produtos,
acompanhando sempre as inovações tecnológicas que chegam cada vez mais ao
mercado brasileiro.
Atualmente, a empresa trabalha com rastreamento de carros, motos, caminhões e
utilitários. Cerca de 40% da base é de carros, 40% de motos, 10% de utilitários e 10%
de caminhões. Segundo estimativas, o País
conta com 50 milhões de veículos, sendo
que somente um milhão e meio tem rastreamento ativo. Oque faz com que a empresa
invista cada vez mais para conquistar mais
consumidores e consolidar cada vez mais
seu papel no mercado, elevando o crescimento dos negócios ao ano.
“Estes números mostram que há uma
grande fatia de consumidores a ser conquistada. Dentro deste cenário, nossa
expectativa é manter o crescimento de
15% ao ano e para isso investimos também
na melhoria da gestão, do relacionamento
com o cliente e na entrega de um serviço
de qualidade”, finaliza o executivo.
Hoje a empresa possui contratos com empresas como: Odebrecht, Ductor, Agência
Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Instituto Chico Mendes e Usina Carolo, oque demonstra sua participação e confiabilidade
no mercado brasileiro de monitoramento.
Levando sempre segurança e confiabilidade
aos clientes em todos os serviços prestados.

A utilização dos equipamentos oferecidos
pela Car System proporcionam muitas
vantagens aos clientes, tais como:

Sede Administrativa Car System
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“Moro na estrada, passeio em casa”.

• Redução média de 40% de acidentes
• Aumento médio de 20% na produtividade
da frota (menos paradas para reparos nos
veículos)
• Redução média de até 15% no consumo
de combustível
• Aumento de 10 a 15% da vida útil do pneu
• Aumento médio de 20 a 30% na economia das lonas de freio

Curtas
Freio
Freio a disco

everystockphotos.vom

Funciona como uma máquina de conversão de energia cinética em calor por
meio de fricção. A eficiência dos freios
a disco é medida pela capacidade de
dissipar o calor gerado. Feito geralmente de ferro fundido ou compostos cerâmicos, é conectado à roda ou eixo. Para
parar as rodas, um material de fricção
na forma de pastilhas de freio é forçado
contra os dois lados do disco. A fricção
faz com que o disco e a roda fixada a
ele desacelerem ou parem

Freio a tambor

everystockphotos.vom

Funcionam parecidamente com os freios
a disco: As sapatas impulsionadas pelos
êmbolos do cilindro de roda põem pressão sobre a superfície giratória- o tambor. O freio a tambor tem mais peças
e é mais difícil de ser reparado, porém,
sua fabricação é mais barata. Quando
o motorista pisa no pedal do freio, as sapatas são empurradas contra o tambor,
que permite a frenagem do veículo. A
eficiência de frenagem do sistema varia
entre 15 e 30%.

Caso o freio pare de funcionar, a primeira
coisa a fazer é reduzir as marchas, para
que o freio do motor diminua a velocidade e se puxe o freio de mão gradativamente. Nesse caso não puxe alavanca de uma vez, pois ele pode dar um
cavalo de pau. Se você estiver em via
urbana, que dependa de velocidade,
não terá tempo para reduzir as marchas,
então, utilize o freio de mão. Em caso de
rodovias decidas reduza as marchas e use
o freio de mão até que o veículo pare.

morguefile.com

Funcionamento

O Fluído de freio é um tipo específico de
fluído hidráulico que é utilizado em sistemas de frenagem em veículos diversos
(desde bicicletas, até caminhões pesados). É o fluído de freio que impulsiona
o sistema que faz o veículo brecar. Para
que você não tenha problemas na hora
de usar o freio, verifique se o fluido foi trocado no prazo determinado ( 1 ano), se
a quantidade está correta e se a validade está dentro do prazo, não esqueça
também de checar discos e pastilhas.
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“Na guerra das cervejas, sou voluntário! ”
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Fluído do freio

Painel
Painel de Instrumentos

Arquivo

Funciona como um conjunto de indicadores utilizados em veículos, tem a função de mostrar as informações importantes para o motorista como: velocidade,
temperatura, rotação por segundo do
motor e indicadores sobre o mal funcionamento do motor. Ele está localizado
a frente do motorista para sua melhor visualização. Modelos de automóveis mais
sofisticados possuem indicadores com informações refinadas, que podem ser calculadas por um computador de bordo.

Luzes

moeguefile.com

O painel possui luzes que se ascendem
constantemente, elas servem de alerta
para o condutor e indicam o acionamento de algum dispositivo, portanto,
você deve estar atendo caso alguma
delas se acenda fora de ocasião, as luzes mais comuns são: luz indicadora de
temperatura alta, check de motor, luz de
pressão do óleo, faróis acesos, portas
abertas, luzes do pisca, farol de neblina,
aviso do freio, aviso de bateria, pisca alerta, luz do ABS, falta de combustível.

Futuro

Divulgação - Fraunhofer HHI

O painel em 3D é considerado o painel
do futuro, foi desenvolvido por pesquisadores alemães para ser aplicado em
carros futuramente. O painel funcionará
como uma tela de 3D e mostrará a velocidade, a rotação do motor e todas as
informações úteis para o motorista em
forma de mensagens em três dimensões. O sistema de mensagens emite
alerta sobre a hora de reabastecer, sobre o nível de calibragem dos pneus e
ajuda ainda no auxílio às manobras.

morguefile.com

Atenção!
O painel é composto por velocímetro,
odômetro principal, odômetro parcial,
contra-giros, termômetro, nível de combustível e luzes indicadoras. O painel de
controle do automóvel possui inúmeras
funções que sinalizam o motorista na condução do veículo. Todos os elementos
presentes no painel são essenciais para
verificar o bom e o mau funcionamento do automóvel, portanto, para evitar
quaisquer transtornos e problemas futuros,
não ignore qualquer sinal emitido por ele.
“Mulher e relógio, é só dar corda”.
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Curtas
Farol
Tipos

Divulgaçlão - Scania V8

A facilidade de criar faróis de vários formatos ajudou a indústria a diversificar
e criar muitos modelos. Os faróis são
elementos importantes, eles ajudam a
construir a imagem do veículo, pois podem dar aparência vivaz, agressiva, ou
até mesmo triste, dependendo de cada
modelo. As novas tecnologias de iluminação e sensibilidade dos faróis aumentam
o poder de luminosidade das lâmpadas,
e em alguns veículos, permite até que os
faróis se acendam automaticamente.

O bom estado dos faróis e a conservação
das lâmpadas utilizadas é uma preocupação essencial que todos os motoristas
devem ter, pois o sistema de iluminação
de um veículo é o que permite que ele
veja e seja visto pelos demais condutores. A regulagem dos faróis é uma tarefa
que deve ser rotineira para o motorista, é
muito importante que ele saiba como fazer a regulagem corretamente, pois um
farol desregulado pode causar danos e
acidentes ao motorista.

morguefile.com

Regulagem

A manutenção dos faróis é muito importante para a segurança do motorista. A
limpeza dos faróis é importante para que
em dias chuvosos ou em viagens noturnas, a luminosidade não comprometa
a visibilidade do condutor do veículo.
Fatores externos como areia, pequenas
pedras, chuva ácida, nevoeiro, colisões,
buracos, entre outros, podem danificar
os faróis, interna e externamente. Portanto, realizar a manutenção preventiva é
sempre a melhor opção.

morguefile.com

Limpeza

O farol em condições inadequadas
pode provocar ofuscamento no trânsito,
acarretando transtornos e acidentes. Por
esse motivo, dirigir com o farol desregulado, ou com o facho de luz de maneira
a atrapalhar a visão dos outros condutores é considerado como infração às leis
de transito. O motorista flagrado com os
faróis nessas condições é atuado por
infração grave, perde cinco pontos na
carteira de habilitação (CNH) e está sujeito a multa.
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“Champanhe de pobre é sonrisal”.
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Trânsito

Especial
Luxo

Divulgação

Na 18° edição da Fenatran as marcas
investiram muito em luxo, beleza e o máximo de conforto em seus caminhões e
cabines, que esbanjaram luxo e modernidade, deixando os visitantes surpreendidos e a par das novas tecnologias. Os
caminhões apresentaram seus novos e
inovadores designs, inspirados na beleza
e aliados à aerodinâmica, todos os modelos esbanjaram conforto e apresentaram suas novas tecnologias. Além de
luxuosos, são bonitos e potentes. .

Conforto

Divulgação

As marcas expositoras mostraram durante a Fenatran que investiram no conforto e bem estar do motorista. Os novos
modelos de caminhões possuem cabines mais amplas que proporcionam ao
motorista um conforto maior, aliaram
também novas tecnologias e painéis totalmente inovadores, que proporcionam
altas performances e garantem ao motorista mais segurança e comodidade,
tudo isso, mantendo sempre a beleza e
aerodinâmica das marcas.

Ecológicos

Divulgação

Neste ano as montadoras mostraram na
Fenatran sua preocupação com o meio
ambiente e investiram em caminhões
ecologicos. Todas as montadoras já se
adequaram à nova motorização Euro V
e lançaram linhas mais ecológicas que
possuem um melhor desempenho e proporcionam menor consumo de combustível. Os visitantes puderam conferir linha
de caminhões já com a nova motorização Euro V, além de inúmeras tecnologias voltadas para a sustentabilidade.

Coloridos
A tendência na escolha de caminhões
coloridos está crescendo cada vez mais
e isso foi reflexo na Fenatran. A imagem
dos novos caminhões no evento não
se resumiu ao branco, as montadoras
apresentaram caminhões nas mais diversas cores como: verde, vermelho,
azul e amarelo. Embora o prata e o preto, assim como o branco, ainda sejam
sucesso de vendas, os caminhões coloridos conquistaram a paixão do público
visitante da Fenatran.
“LEu não presto, mas eu te amo”.
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Caminhão treme-treme

Caminhão
treme-treme
Caminhão
treme-treme

Você já ouviu falar em caminhão treme-treme?
Ele existe sim! É um tipo de caminhão equipado com um paredão de
som automotivo, que possui a maior pressão da América Latina.
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“Amigo do sol e amante da lua”.

“

“

O caminhão treme-treme é equipado com aparelhos sonoros potentes, possui 96 alto-falantes,
baterias, transmissor FM, 24 cornetas, iluminação, TV LCD, máquina de fumaça e muito mais.
Onde passa é uma festa, confira agora as imagens desse caminhão tão potente.

Piadas
MARIDO EM TRATAMENTO
Uma mulher acompanha o marido ao consultório
médico...
Depois de ser atendido, o médico chama a esposa
reservadamente e diz:
- Seu marido está com stress profundo. A situação
é delicada, e se a senhora não seguir as instruções
que vou lhe passar, seu marido certamente vai morrer. São apenas 10 instruções que salvarão sua vida:
1) Toda manhã, prepare para ele um café reforçado;
2) Para o almoço, ofereça refeições nutritivas;
3) Para o jantar, prepare pratos especiais, tipo comida
japonesa,italiana e francesa;
4) Mantenha em casa um bom estoque de cerveja
gelada;
5) Não o atrapalhe quando ele estiver vendo futebol;
6) Pare de assistir novelas;
7) Não o aborreça com problemas do universo
feminino;
8) Deixe-o chegar no horário que desejar;
9) Nunca questione onde estava;
10) Faça sexo com ele como e quando ele quiser.
No caminho de casa, o marido pergunta:
- O que foi que o médico disse?
E ela respondeu:
-Ele disse que você vai morrer.
NOTÍCIAS DE LISBOA
Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano’
DISK FINADOS
Lançaram em Portugal, o novo serviço por telefone, é
o Disk-Finados.
Você telefona e ouve um minuto de silêncio!
ACIDENTE AÉREO
Um avião caiu no cemitério em Portugal.. O acidente
foi horrível já retiraram 35.000 mortos!

imagens retiradas do site
www.osabetudo.com

PORTUGUESES
Você sabe quantos portugueses são necessários para
afundar um submarino?
Dois. Um bate na porta, o outro abre!
“A palavra é prata, o silêncio é ouro”.
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