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ônibus da indústria nacional de ônibus finalmente começa a
receber bom volume de passageiros, ou seja, de encomendas.
Este setor passou por uma retração brutal nos últimos anos,
mas resistiu com valentia à crise e, agora, está mais confiante.
Ainda nesta analogia de um itinerário, seja ele urbano ou rodoviário,
o momento é de recuperação. A próxima parada desse ônibus é na estação
Crescimento.
Os primeiros meses de 2018 definitivamente deixaram para trás qualquer
dúvida com relação ao desempenho do segmento de ônibus no País: de janeiro
a março a produção deu salto de 85% ante igual período de 2017. Ainda que
a base de comparação não seja a melhor referência, é certo que com isso os
negócios voltaram à normalidade. Nem mesmo qualquer incerteza no curto
prazo, como as eleições no segundo semestre, desanimam os operadores
desse importante modal de transportes.
Independente das condições para fazer negócios no setor, como taxas
de financiamento – ainda longe do ideal para um crescimento nos patamares
pré-crise –, os empresários não desanimam.
Neste Guia você verá que um incremento das vendas em dois dígitos para
2018 já está na planilha das empresas. E mais: a venda de ônibus escolares
pode dar impulso ainda maior no resultado, encerrando o exercício com
crescimento de até 25% neste ano.
Referência no mercado desde sua criação, há 23 anos, o Guia de Ônibus
produzido por AutoData é uma ferramenta de negócios essencial na definição da estratégia de produtos das empresas, que terão muitas razões para
consultar as fichas de chassis, encarroçadoras e vans – esta, aliás, uma
novidade da edição 2018.
As licitações para ônibus rodoviários e urbanos, particularmente no
Estado de São Paulo, também prometem trazer ainda mais negócios para
os próximos três anos.
Para estes e diversos outros negócios do segmento o momento da
decisão é agora, e este Guia é peça fundamental para as melhores escolhas.
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CONJUNTURA

Divulgação/Volvo

O MERCADO DE
ÔNIBUS ESTÁ
COMEÇANDO A
DESLANCHAR

O primeiro trimestre de 2018 mostrou-se
animador. Juros elevados e algumas
indefinições ainda são problemas para o setor.

O

ano passado não foi bom para a
indústria de ônibus. Apenas 9 mil
804 unidades saíram das fábricas,
segundo dados da Fabus, Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. De
acordo com o presidente da entidade, José Antonio
Fernandes Martins, “esse número representou
queda de 2,6% com relação a 2016 e é apenas
40% das 24 mil unidades produzidas em 2014”.
Ele classificou como “brutal” a retração do mercado
e atribuiu à crise econômica o fraco desempenho
da indústria de ônibus nos últimos anos. “O setor
foi vítima dos juros elevados para financiamentos,
da queda de passageiros com a crise e das tarifas
mais comprimidas”.

Mas 2018 começou a deslanchar. De janeiro
a março foram produzidas 2 mil 528 unidades, o
que representa um aumento de 85% comparando
com igual período de 2017, quando a produção
foi de 1 mil 366 unidades.
Uma das explicações para o bom desempenho está no trabalho que a Fabus realizou junto
ao Governo e o Refrota, que, embora não esteja
saindo na velocidade esperada, vem registrando
bons resultados.
O Refrota é um programa do Ministério das
Cidades que liberou linha de crédito para ônibus
urbanos por meio da Caixa Econômica Federal.
Com capital total de R$ 3 bilhões – potencial para
financiar 8 mil ônibus urbanos, com juros de 9%
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“Acredito que este ano os
financiamentos serão mais
abundantes, ajudando o
desempenho do setor”
José Antonio Martins,
presidente da Fabus

Divulgação/Fabus

“Considerando a leve recuperação
do mercado e as vendas de
ônibus escolares, que ajudarão a
impulsionar nossos negócios, a
projeção é que o mercado possa
crescer acima de dois dígitos”
Jorge Carrer,
gerente executivo de vendas da MAN

Divulgação/MAN

“O crescimento virá do ambiente
por conta das eleições, baixa taxa
de juros, inflação equilibrada,
aquecimento do segmento
rodoviário e também dos urbanos”
Walter Barbosa,
diretor de vendas da Mercedes-Benz

Divulgação/MBB

“A logística de transporte e a
nova regulamentação das linhas
interestaduais da ANTT estão
levando os empresários a escolher
modelos mais rentáveis”
Silvio Munhoz,
diretor de vendas da Scania

Divulgação/Scania

a 9,5% ao ano – o Refrota é mais atraente para o
empresário do que outras modalidades de financiamentos oferecidos pelo BNDES.
Porém, o Refrota patina na exigência de garantias para o retorno do investimento por parte
das empresas. “Tivemos reuniões com os bancos
das montadoras para ajudar na obtenção dessas
garantias, mas não conseguimos sensibilizar esses
operadores financeiros”, explicou Martins. “O gestor federal desse dinheiro só libera o Refrota com
sólidas garantias bancárias. Os bancos privados
garantem, mas cobram spread elevadíssimo. Os
bancos das montadoras cobram spreads mais
baixos e pedem menos exigências mas, por serem
menores, reduzem os limites de crédito”.
Mesmo com dificuldades a Fabus continua
atuando para tentar acelerar o processo. “Acredito que este ano os financiamentos serão mais
abundantes, ajudando o desempenho do setor,”
diz José Martins, que estima crescimento dos
negócios de 15% a 20% este ano, podendo chegar
a até 25% caso o setor de ônibus escolar tenha
um bom desempenho.
OTIMISMO
Rogério Vacari, diretor executivo da Agrale,
concorda com Martins à espera de um ano melhor
para o setor. “Os números estão confirmando esta
tendência desde o último trimestre do ano passado.
Estamos otimistas para 2018, principalmente nos
ônibus urbanos, com a necessidade de renovação
de frotas que estavam represadas. O segmento de
fretamento também já vem dando sinais de que
começa a se recuperar”.
Humberto Spinetti, diretor de Negócios da
Iveco Bus para a América Latina também está na
expectativa de maiores entregas para 2018, não
somente no Brasil, como também para demais
países da América Latina. “Apesar do cenário positivo, ainda há uma distância muito grande para
os períodos anteriores à crise. As incertezas no
cenário político-econômico afetaram a economia
em diversos setores, inclusive o de transporte de
passageiros. Mas o otimismo já está ganhando
proporções no mercado. A princípio, a previsão
de crescimento do PIB tem sido revisada positivamente ao longo dos últimos meses. Outros
indicadores também já demonstram melhora neste
ano, como a inflação baixa, que deve ficar em
torno de 4%, assim como a taxa básica de juros
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que está em patamares bastante atrativos. Essas e
outras medidas vão estimular o consumo interno,
gerando novos recursos e um cenário novamente
positivo para investimentos”.
Walter Barbosa, diretor de vendas e marketing
para ônibus da Mercedes-Benz do Brasil concorda
com a projeção de crescimento de 15% a 20%,
aproximadamente 13 mil 500 a 14 mil unidades.
“Isso será reflexo do efeito das eleições, baixa taxa
de juros, inflação equilibrada, aquecimento do segmento rodoviário e também dos urbanos no primeiro
semestre”. Barbosa tem grande expectativa com os
emplacamentos de escolares, tendo em vista a alta
demanda de 8 mil 500 veículos licitados no final de
2017 para o programa Caminho da Escola.
Jorge Carrer, gerente executivo de vendas
da MAN, afirma que levará tempo até que haja
uma recuperação relevante do setor de transporte
urbano. Esse segmento teve grande redução do
número de passageiros nos últimos três anos,
congelamento de tarifas, aumento de custos operacionais e até agora não houve recuperação na
velocidade esperada pelo setor.
Outros setores como fretamento, que dependem menos de políticas públicas e mais da iniciativa privada, já mostram sinais de recuperação.
Isso porque ele se beneficia imediatamente dos
sinais de melhoria da economia. A recuperação
de certos setores da indústria e a contratação de
pessoal tem gerado incremento dessa demanda.
Na MAN a proporção é de aproximadamente
70% de venda de chassis urbanos e 30% rodoviários/fretamento.“Considerando uma leve
recuperação no mercado e as vendas de ônibus
escolares, que ajudarão a impulsionar nosso segmento, a projeção é que o mercado possa crescer
acima de dois dígitos”.
A Scania é mais conservadora. No caso de
ônibus rodoviários, a expectativa é de aumento
de vendas de 10% com relação a 2017. Para os
urbanos, as vendas devem permanecer no mesmo
patamar do ano passado.
“Nosso crescimento em 2017 foi acima do
mercado e esperamos por outro resultado positivo
neste ano. A solução rodoviária 8x2 para carro-

cerias de até 15 metros vem se consolidando. A
logística de transporte e a nova regulamentação
das linhas interestaduais da ANTT estão levando
os empresários a escolher modelos mais rentáveis. A Scania é a que mais vende produtos com
motorização traseira com motores acima de 300
cavalos. É a nossa maior aposta de vendas para
o ano”, diz Silvio Munhoz, diretor de Vendas de
Ônibus da Scania no Brasil.
Também conservadora, a Volvo espera um
crescimento na faixa de 10% a 15%. “É um número modesto, considerando a importância que
os ônibus têm na mobilidade de passageiros no
País,” explica Gilberto Vardanega, diretor comercial
de ônibus da Volvo. “Mas, de qualquer forma, é
uma recuperação com relação aos últimos anos,
o que nos deixa mais otimistas”.
ENCARROÇADORAS
O otimismo também está presente dentre as
principais encarroçadoras do País. Luiz Alves
Amorim Júnior, superintendente da AMD, afirma
que os fabricantes começaram 2018 mais confiantes na recuperação do mercado. “Alguns negócios
estão acontecendo no segmento de urbanos e
estamos aguardando a licitação de São Paulo que
está em fase de consulta. Começamos a receber
um número maior de cotações do mercado interno
e também externo e apresentaremos nossa nova
linha de carrocerias a partir de maio”.
Um divisor de águas. Assim Deoclécio Corradi, presidente da Comil, vê o resultado este ano.
“Ao final de 2017, já era possível notar melhoras
na demanda de mercado e o início de 2018 tem
fortalecido este cenário. Por isso acredito que o
mercado externo ainda deve ser responsável por
parcela importante da carteira da empresa”.
As exportações também devem ajudar a Irizar
a aumentar sua produção em até 35% comparado a 2017. “Este crescimento será impulsionado
pelas condições favoráveis da taxa de câmbio e
pela grande aceitação e valorização de nossos
produtos na América Latina, Austrália e África do
Sul,” explica João Paulo Ranalli, gerente nacional
de vendas da Irizar.
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Rodrigo Pikussa, diretor do negócio ônibus
da Marcopolo, avalia que este ano pode ser o
primeiro, efetivamente, de retomada da indústria
brasileira do ônibus. “O início de 2018 mostrou
um ritmo mais vigoroso e consistente na produção
e nas vendas, inclusive exportação. Puxadas pelo
segmento de urbanos, as vendas foram bem superiores. A produção brasileira de ônibus cresceu
mais de 65%, sendo que os urbanos mais de 80%
e os rodoviários quase 30%. As exportações cresceram mais de 50% e o fornecimento de veículos
escolares também vem respondendo bem”.
João Paulo Ledur, diretor da Neobus, afirma
que a expectativa é positiva, pois já realizaram
algumas vendas nos segmentos de urbanos e de
micros. “O mercado vai conhecer em breve novo
portfólio de produtos, agora focado no desenvolvi-

mento de veículos mais leves, com maior eficiência
para o operador e conforto para o passageiro”.
Ledur pretende estreitar o relacionamento com
os clientes e fortalecer a rede de representantes,
no Brasil e no exterior.
O mercado de micro-ônibus também deve
crescer bastante esse ano. É isso que espera João
Pedro Ladur, diretor de negócios da Volare. “2018
já está sendo um ano especial, pois temos agora
uma linha completa de veículos. Entendemos que
o mercado brasileiro de micro-ônibus tem muito
a crescer e a evoluir no Brasil seja para contribuir
com a mobilidade urbana, ou para aplicações de
turismo, fretamento e escolar. Por isso a nossa
certeza de que os próximos anos serão de desenvolvimento e fortalecimento, da Volare e de todo
o setor de ônibus brasileiro”.
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LICITAÇÃO

IMPULSO PARA

©iStockphoto.com/Alffoto

O MERCADO
A licitação do Sistema de Transporte Coletivo
Público de Passageiros na cidade de São Paulo
anima os empresários e pode aquecer o setor
de ônibus urbanos

A

Secretaria Municipal de Mobilidade
e Transportes , SMT, publicou no dia
24 de abril o edital da licitação de
ônibus urbano depois de um longo
processo de consultas. Foram 38 audiências e
consultas públicas, de 21 de dezembro de 2017
a 5 de março de 2018, das quais resultaram 8
mil 500 questionamentos. A concessão divide a
operação dos ônibus em 31 lotes. O prazo dos
contratos será de 20 anos, segundo a legislação
municipal.

O edital do novo sistema de transporte público
prevê a modernização da frota, melhor distribuição
das linhas, diminuição de sobreposições e maior
cobertura da rede. Além disso, haverá aumento da
oferta de lugares e retirada de veículos menores
de faixas e corredores exclusivos, o que permitirá
maior fluidez e, consequentemente, redução no
tempo de viagem.
Com a nova rede, os ônibus vão alcançar mais
ruas. A cobertura aumentará dos atuais 4 mil 680
quilômetros para 5 mil 100 quilômetros. A área
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atendida por ônibus será maior [9%], e deverá ser
sentida por milhares de usuários que passarão a
caminhar menos para chegar a seus pontos de
parada, de acordo com o edital. As mudanças terão
início após um ano da assinatura dos contratos e
serão realizadas de forma gradativa, levando até
três anos para sua conclusão.
Para o Secretário Municipal de Mobilidade
e Transportes, João Octaviano Machado Neto, a
licitação atual é um marco para o transporte da
cidade, incluindo um modelo de remuneração
inédito, que considerará a qualidade do serviço,
trazendo a participação efetiva do passageiro para
a melhoria do sistema.
O presidente da SPTrans, Paulo Cézar Shingai,
ressalta que a licitação trará melhorias ao serviço
de transporte público da cidade. “A revisão do
edital, com as mudanças aplicadas após a Consulta
Pública, garantiu de forma efetiva a participação
da sociedade na evolução do sistema”.
BENEFÍCIOS
Com as mudanças, segundo a licitação, os
passageiros terão mais veículos em melhores
condições, ampliando a oferta de transporte. A
expectativa é a de que os atuais 1 milhão 33 mil
354 lugares serão aumentados para 1 milhão139
mil e 10 lugares, crescimento de 10% na oferta
total. A ideia é atender mais passageiros com uma
quantidade menor de veículos, circulando em intervalos menores do que os praticados atualmente,
favorecendo o fluxo do trânsito.
Além de maior quantidade de passageiros, os
ônibus terão que oferecer mais qualidade. Todos
terão que permitir o acesso a portadores de necessidades especiais, deverão estar equipados com
ar condicionado, wi-fi, tomadas USB, câmeras de
segurança, janelas com vidros colados, bloqueio
de portas, limitador de velocidade, motor Euro V
e sistema de movimentação vertical da suspensão – que ajusta a altura do veículo à plataforma
de embarque.
Além disso, a frota do serviço Atende, destinada a pessoas com deficiência motora severa,
será ampliada das atuais 440 para 540 vans.

LOTES
O novo sistema de ônibus de São Paulo passará a ser dividido em três grupos: Articulação
Regional, Distribuição e Estrutural.
O grupo Estrutural são linhas operadas por
ônibus maiores, como articulados, que percorrem grandes avenidas, corredores e faixas exclusivas. Esse grupo poderá apresentar suas propostas
no dia 11 de junho.
No dia seguinte será a vez do grupo de Articulação Regional, linhas que farão a ligação de
um bairro a outro, com veículos de tamanho intermediário conectados aos grandes corredores.
No dia 13 de junho será a vez do grupo de Distribuição, linhas que circulam dentro dos bairros
e alimentam terminais, estações do Metrô/CPTM
e subcentros regionais que operam com ônibus
pequenos como midi-ônibus. Os envelopes com
as propostas comerciais serão abertos em sessões
públicas nas datas definidas.
Foi incluso na licitação metas de redução de
emissões dos ônibus. O edital estabelece adoção
gradativa de combustíveis menos poluentes, em
conformidade com a nova legislação. Os prazos
para redução de emissões variam de dez a 20
anos, de acordo com o tipo de poluente. Uma
das iniciativas é a expansão da frota de trólebus,
utilizando a rede aérea disponível.
REMUNERAÇÃO
A licitação prevê novo formato de remuneração
das operadoras do sistema. O pagamento era calculado por número de passageiros transportados.
O novo edital diz que outros fatores, como a qualidade do serviço, sejam aplicados no cálculo. As
empresas poderão ser penalizadas, com descontos
na remuneração, em caso de atraso nas partidas,
acidentes e até problemas de manutenção.
Este cálculo será feito considerando quatro
etapas:
- Custo operacional: referente ao serviço efetivamente prestado. Estão inclusos o custo com
pessoal, combustível, lubrificantes, rodagem, investimentos na frota circulante e da reserva técnica.
- Penalidades referentes ao não cumprimento
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de viagens programadas, não disponibilização
de frota, não atendimento da demanda, além da
nota do Índice de Qualidade do Transporte, IQT.
A satisfação do usuário passa a incorporar o IQT.
- Possibilidade de minimizar perdas decorrentes das penalidades. Casos como diminuição
do índice anual de acidentes com mortes, adiantamento das metas de renovação da frota por veículos
menos poluentes, redução de falhas, dentre outros.
A boa avaliação da empresa no IQT, também entra
nesse cálculo.
- Prêmio anual: caso a operação traga economia, metade do saldo será dividido entre as
empresas que contribuíram na redução do custo
operacional e a Prefeitura.
O edital exige que as empresas devem
dispor de garagem na cidade de São Paulo para abastecimento, limpeza e manutenção
dos ônibus. As empresas interessadas na licitação que não tiverem área própria poderão
obtê-la por meio de ação de desapropriação.
A vencedora ficará responsável pelo pagamento de
indenizações da desapropriação e o licenciamento
ambiental das garagens.
TAPETÃO
Já o edital de licitação para concessão do Sistema de Transporte Intermunicipal foi lançado em
janeiro deste ano. A Artesp, Agência de Transporte
do Estado de São Paulo, aguarda definição do TCE,
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para
ordenar sessão pública da licitação.
Originalmente a apresentação das propostas
e definição dos vencedores estava prevista para
março. Porém, uma das empresas interessadas
nessa licitação obteve liminar suspendendo o
pleito. A Artesp recorreu e a Justiça autorizou a
realização da sessão pública de recebimento das
propostas. No entanto, por determinação TCE,
a Artesp aguarda a decisão final do Tribunal de
Justiça sobre a ação judicial.
A licitação pode gerar R$ 2,6 bilhões em investimentos no Sistema de Transporte Intermunicipal, que atende mais de 300 mil passageiros

diariamente. Esse sistema, que está presente em
todos os 645 municípios paulistas, será reformulado e modernizado. Principalmente as linhas de
grande demanda como São Paulo/Santos, Bauru/
Campinas e Jundiaí/São Paulo, por exemplo. Serão
licitados cinco lotes pelo prazo de quinze anos.
O critério de seleção será pela maior oferta de
outorga e o projeto elaborado pela Artesp estima
taxa interna de retorno de 9,88%.
A concessão divide o Estado em cinco áreas de operação que têm ligações distintas e não
competem entre si. Cada licitante poderá apresentar proposta, isoladamente ou em consórcio
de empresas, para mais de um dos cinco lotes.
Estão sendo licitadas todas as linhas suburbanas e
rodoviárias com garantia de que todas as ligações
atuais serão mantidas.
Segundo a Artesp, a licitação remodela o atual
sistema hoje operado por 100 empresas, algumas
com permissões com mais de 30 anos de vigência.
O novo modelo, que divide o sistema em cinco
áreas, dará viabilidade econômica financeira às
concessões, resultando em maior qualidade no
transporte e eficiência mesmo nas linhas de menor
demanda.
A frota será renovada ao longo da nova concessão e os novos ônibus terão wi-fi gratuito
[onde houver sinal de internet nas rodovias] e ar
condicionado em percursos de longa distância. O
atendimento dos passageiros nos terminais será
automatizado mais rapidamente e estão previstas
melhorias na compra eletrônica de bilhetes. Para
garantir ainda mais a qualidade dos serviços, o
edital passa a exigir que as empresas mantenham
certificações ISO, tanto de gestão de qualidade
quanto ambiental. Mesmo com todos esses investimentos os preços das tarifas não sofrerão
aumentos.
A concessão também permitirá que a fiscalização da Artesp seja aprimorada junto às empresas.
Os contratos trazem padrões mais transparentes
de operação e de prestação de serviço aos passageiros e as penalizações pelo descumprimento
das condições contratadas foram elevadas.
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TENDÊNCIAS
O ÔNIBUS DO FUTURO
JÁ ESTÁ NAS RUAS

Divulgação/MBB

16

Direção autônoma,
soluções para facilitar a
vida dos passageiros ou
um simples aplicativo
podem ser as novidades
dos próximos anos

O

transporte coletivo do futuro é um
tema bastante explorado na indústria
automotiva, com grande contribuição das fabricantes de ônibus. A
expectativa é que as primeiras iniciativas que já
estão nas ruas, em testes, estejam disponíveis em
larga escala em breve. Mas muitas delas ainda
estão longe da realidade do mercado brasileiro.
Como o Future Bus, que a Mercedes-Benz
testa há algum tempo utilizando um veículo com
condução semiautomatizada na linha Aeroporto
300, de Haarlem, em Amsterdam, Holanda. Esta
iniciativa facilita a operação do veículo, já que o
motorista continua presente apenas como segurança para evitar qualquer problema.
Ele aciona o sistema CityPilot por meio de
um botão e a exigência é que não tenha as mãos
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no volante ou os pés nos comandos do acelerador e do freio. A partir daí a tecnologia faz tudo.
Pormenor: a qualquer momento o motorista pode
tomar o controle do ônibus.
O Future Bus se aproxima da parada de forma suave, sem intervenção do motorista, e para
exatamente ao lado do meio fio elevado. Nesse
momento ele automaticamente aciona o freio e
abre as portas. Uma barreira fotoelétrica informa
que os passageiros estão entrando e saindo. As
portas são fechadas somente quando todos estão
a bordo ou com os dois pés na calçada.
Esse estilo de condução suave e moderado
do Future Bus oferece benefícios não apenas aos
passageiros, mas também para os frotistas e o
meio ambiente. O consumo de combustível e as
emissões de CO2 diminuem e o esforço sobre o
motor e os outros componentes é reduzido, o que
resulta em maior vida útil do veículo. O mesmo
acontece com os pneus. Todos esses fatores levam
a reduções de custos no longo prazo e aumentam
a disponibilidade dos ônibus, mas ainda não estão
disponíveis em larga escala.

tudantes podem recarregar seus computadores e
outros dispositivos diretamente no próprio veículo.
A Mercedes também já oferece o Citaro, ônibus urbano com propulsão totalmente elétrica.
Há ainda uma versão híbrida, com sistema de
acionamento a diesel ou a gasolina.
CONECTIVIDADE
O ônibus do futuro no Brasil deve ser um
ônibus mais conectado com o passageiro, principalmente nas operações urbanas. A demanda,
nesse caso, é o que move o desenvolvimento. Os
usuários desejam maior frequência dos veículos,
resultando em menos espera e maior oferta de
assentos. Assim, o ônibus em si não necessita
muitas transformações, mas da tecnologia de monitoramento para oferecer as informações que os
passageiros passam a utilizar a partir de agora.
“A internet vai ajudar o usuário, que receberá
no smartphone o horário exato em que o ônibus
estacionará no ponto. Assim ele pode se programar para ficar menos tempo aguardando seu
transporte” diz Jorge Carrer, gerente Executivo de
Vendas de Ônibus da MAN. “Acredito que esta é
a parte mais fácil e rápida de agregar serviços ao
transporte urbano: por meio do desenvolvimento
de aplicativos”.

Divulgação/Scania

REALIDADE
Já a Thomas Built Buses, subsidiária da Daimler Trucks North America, tem um ônibus elétrico
escolar montado na plataforma Saf-T-Liner C2 em
operação. Chamado de Jouley, oferece o mesmo
desempenho, segurança e conforto do Saf-T-Liner
C2, mas opera de forma silenciosa, produz zero
emissões e tem energia de sobra. Assim, os es-

COMBUSTÍVEIS
Carrer também avalia que no futuro próximo o
ônibus terá que poluir menos ou não poluir mais. A
questão ambiental fará diferença. E isso dependerá
muito do combustível, cuja solução deverá surgir
de um pacote de alternativas. “Poderemos ter o
gás e a eletricidade com baterias mais eficientes.
No Brasil existe o diesel de cana, menos poluente,
mas que ainda não se tornou viável por falta de
incentivo”.
A MAN está trabalhando com combustíveis
alternativos em diversas frentes para não colocar
todas as fichas em uma solução. A empresa tem
algumas alternativas prontas que estão aguardando
o momento exato para serem utilizadas.
Ele acredita que o ônibus autônomo esteja
muito longe do Brasil. “Não vejo muitos benefícios
em apenas tirar o motorista, porém, o fato de o veículo andar sozinho, com parâmetros estabelecidos,
trará economia de combustível e segurança, além
de algumas vantagens, como a redução de custo
operacional e acidentes,” diz o gerente da MAN.
“Mas para isso, é necessário ter todo o ambiente
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preparado. Não é apenas colocar o ônibus autônomo e pronto. Ele sozinho não faz muita coisa.
Deverá ter locais, rotas específicas para ele. No
segmento rodoviário pode ser mais fácil que na
área urbana, mas ainda assim, exige uma série de
adaptações que têm custos e que não devem estar
disponível aqui tão cedo”.
A Scania também trabalha com alternativas
mais eficientes e menos poluentes para o futuro.
Ela já tem seu ônibus com motor a gás [GNV/
biometano] para operações urbanas. É capaz de
reduzir emissões, principalmente NOx e material
particulado, que são os principais responsáveis
pelo comprometimento da qualidade do ar. Na
comparação com um veículo a diesel, o ônibus a
gás emite 85% menos gases se abastecido com
biometano, e 70% menos se estiver com GNV.
Também garante importante redução de CO2 e
poluição sonora, com diminuição em torno de
28% no custo operacional por quilômetro rodado.
Para se tornar um ônibus movido a biometano
não são necessárias muitas mudanças na carroceria tradicional. O modelo escolhido tem chassi de
piso baixo, por isto os cilindros do combustível,
seis no total e cada um com capacidade de 200
litros, foram instalados no teto. Para isso, a car-

roceria foi reforçada. A linha também dispõe de
uma versão de piso alto. Nesse caso, os cilindros
de gás serão alocados abaixo do assoalho.
A Volvo tem o programa City Mobility, que
pretende oferecer respostas às demandas por
transporte público eficiente. Deslocamentos para
o trabalho ou escola são apenas algumas oportunidades de melhoria. Substituir carros por ônibus
- uma tendência em grandes centros - libera-se
mais espaços nas ruas. E com a propulsão elétrica,
a situação passa por uma mudança fundamental.
Melhor qualidade do ar, redução no nível de ruído
e melhor acesso a pontos de interesse são apenas
alguns dos benefícios que podem vir a ser oferecidos a seus cidadãos, segundo a Volvo.
Com uma linha completa de veículos eletrificados a operação será isenta de emissões. Combinada com a flexibilidade de elétricos-híbridos e
híbridos tradicionais as operações urbanas terão
a confiabilidade que o usuário deseja. São essas
alternativas que a Volvo vem trabalhando para, em
breve, oferecer uma solução completa ao mercado.
As diversas iniciativas para o transporte coletivo dependem não apenas da demanda, mas da
vontade de diversos atores para tornar presente o
futuro dos ônibus.

Divulgação/Iveco
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EDSON MARTINS
Diretor comercial
tel (54) 3238 8000
fax (54) 3238 8052
contatos@agrale.com.br
www.agrale.com.br

alavra de Edson Martins diretor comercial:
Nos últimos anos, o mercado interno de
ônibus ficou reduzido a um terço do que
era em 2013. Este impacto foi sentido tanto nas
empresas transportadoras de passageiros quanto nas
montadoras, obrigando as empresas se adequarem à
nova realidade. Os fatores econômicos [desemprego,
diminuição de renda] atingiram em cheio o setor,
com queda na demanda pelo transporte coletivo.
O impasse nas tarifas, restrições de crédito e a
desaceleração dos programas de governo também
foram fatores determinantes.
Estamos otimistas para 2018. Os números estão
confirmando esta tendência desde o último trimestre
do ano passado. Acreditamos na capacidade do
mercado absorver um crescimento sustentável
com relação a 2017. Vemos 2018 como um
ano promissor nos principais segmentos que
participamos, principalmente o urbano, com a
necessidade de renovação de frotas que vem sendo
represadas. O segmento de fretamento também já
vem dando sinais de que começa a se recuperar.
Mas não voltaremos tão cedo aos números que
vivenciamos no passado.
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MA 8.7

MA 9.2

MA 10.0

APLICAÇÃO escolar / fretamento / urbano

APLICAÇÃO urbana / fretamento /

APLICAÇÃO fretamento / rodoviária /

de média densidade
MOTOR Cummins ISF 3.8, Proconve
P7/Euro V, 4 cilindros, 3.760 cm³, 152
cv (111,8 kw) a 2600 rpm, torque 450
Nm/1100 a 1900 rpm
TRANSMISSÃO Eaton FSO 4505 C,
embreagem orgânica - monodisco a
seco com acionamento hidráulico, hidro
pneumático
TRAÇÃO traseira 4x2
ENTRE-EIXOS 4.200 mm
PESO 8.700 kg (PBT)

rodoviária
MOTOR Cummins ISF 3.8, Proconve
P7/Euro V, 4 cilindros, 3.760 cm³ /
162 cv (119 kw) a 2600 rpm,torque de
600Nm/1300 a 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5 – 580 BO,
embreagem orgânica monodisco a seco
com acionamento hidráulico, hidro
pneumático
TRAÇÃO traseira 4x2
ENTRE-EIXOS 4.200/4.500 mm
PESO 9.200 kg (PBT)

urbana de alta densidade
MOTOR Cummins ISF 3.8, Proconve P7/
Euro V, 4 cilindros 3760 cm³, 162 cv (119
kw) a 2600 rpm, torque de 600 Nm/1300
a 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5 – 580 BO,
embreagem orgânica, monodisco a
seco com acionamento hidráulico hidro
pneumático e Eaton FSO 4505
TRAÇÃO TRASEIRA 4x2
ENTRE-EIXOS 4.500/4.800/5.000
mm; Opção de suspensão totalmente
pneumática no eixo traseiro
PESO 10.000 kg (PBT)

MA 15.0

MA 17.0
APLICAÇÃO urbana / fretamento / rodoviária
MOTOR Cummins / ISBe 6.7L, Proconve P7/Euro V, 6 cilindros, 6.700 cm³ 230 cv (169kw)

APLICAÇÃO urbana / fretamento /

a 2300 rpm, 821 Nm a 1100 a 1800 rpm
TRANSMISSÃO hidro pneumática
TRAÇÃO traseira 4x2
ENTRE-EIXOS 5.250/5.950/6.500 mm
PESO 17.500 kg (PBT técnico)

rodoviária
MOTOR Cummins / ISB 4.5L, Proconve
P7/Euro V, 4 cilindros, 4.460 cm³ 207 cv
(152kw) a 2300 rpm, 760 Nm a 1400 a
1800 rpm
TRANSMISSÃO Eaton FS 5406 A,
embreagem orgânica, monodisco a
seco com acionamento hidráulico, hidro
pneumático
TRAÇÃO traseira 4x2
ENTRE-EIXOS 4.300/5.250 mm
PESO 15.000 kg (PBT)
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IVECO

Divulgação/iveco
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HUMBERTO SPINETTI
Diretor de Negócios da Iveco Bus para a América Latina
GUSTAVO SERIZAWA
Gerente de Marketing da Iveco Bus para a América Latina
tel 55 (31) 3888 7222
www.iveco.com.br

esde 2014 quando fez apresentação para
o mercado na FetransRio, a Iveco Bus já
emplacou no Brasil mais de 4,5 mil unidades
nas categorias M2 e M3. Os modelos voltados
ao segmento urbano participam com os maiores
volumes produzidos, na faixa de 70%. Destacamse, segundo a montadora, os chassis 170S28, de
17 toneladas, e o 150S21, de 15 toneladas. Com
engenharia brasileira, os ônibus são projetados
no Centro de Desenvolvimento de Produtos, no
Complexo de Fabricas da CNH Industrial, em Sete
Lagoas, MG.
Após quedas de produção acumuladas há mais
de quatro anos, em 2017 a indústria de veículos
de transporte de passageiros deu sinais de leve
recuperação. Os volumes da Iveco Bus apresentaram
crescimento de 45,9% no ano passado, acima da
média do mercado no Brasil, cujo emplacamento
teve crescimento de 5,4% quando comparado a
2016. A marca fechou 2017 com 1 mil e 65 ônibus
emplacados, em um mercado de 11,7 mil unidades
na categoria M3. A situação econômica adversa
tem sido um fator preocupante mas o otimismo já
está ganhando proporções no mercado. Esperase um novo investimento dos governos este ano.
Segundo a Anfavea, o primeiro trimestre de 2018 já
apresentou um crescimento na produção de ônibus
de 67,4%, enquanto o emplacamento cresceu
54,2%. Com isso, a expectativa do mercado é
manter o crescimento acima de dois dígitos.
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70C17
APLICAÇÃO urbana / escolar / fretamento / rural / turismo
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7 (Euro V), 4 cilindros

em linha, 3.0 litros, 170 cv (125 kW) @ 3500 rpm, 450 Nm
(45,9 Kgf.m) @ 1.400rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 480 mecânica, e ZF 6S 420 (opcional), 6
marchas a frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.990/ 4.350 mm
PESO 7.200 Kg

150S21
APLICAÇÃO escolar/ rural
MOTOR FPT Industrial – N45, Conama P7 (Euro V), 4 cilindros

em linha, 4.5 litros, 206 cv (152 kW) @ 2500 rpm, 720 Nm
(73,4 kgf·m) @ 1300 rpm
TRANSMISSÃO EATON FSB 5406 mecânica, 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 5.180/5.950 mm
PESO 15.000 kg

170S28
APLICAÇÃO urbana, fretamento ou turismo
MOTOR FPT Industrial – N67, Conama P7 (Euro V), 6 cilindros

em linha, 6.7 litros, 280 cv (205 kW) @ 2500 rpm, 950 Nm
(96,9 kgf·m) @ 1300 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 1010 BO mecânica, 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE- EIXOS 5.950 mm
PESO 17.000 Kg
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IVECO
CityClass

WayClass

APLICAÇÃO urbana / escolar / fretamento/ rural / turismo com acessibilidade de até dois

cadeirantes
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7 (Euro V), 4 cilindros em linha, 3.0 litros, 170 cv
(125 kW) @ 3500 rpm, 450 Nm (45,9 Kgf m) @ 1.400 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 480 mecânica, e ZF 6S 420 (opcional), 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.990/ 4.350 mm
PESO 7.200 Kg

APLICAÇÃO urbana / escolar / fretamento/

rural / turismo com acessibilidade de até
dois cadeirantes
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7
(Euro V), 4 cilindros em linha, 3.0 litros,
170 cv (125 kW) @ 3500 rpm, 450 Nm
(45,9 Kgf m) @ 1.400 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 480 mecânica, e
ZF 6S 420 (opcional), 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.990/ 4.350 mm
PESO 7.200 Kg

SoulClass

GranClass

SeniorClass

APLICAÇÃO urbana / escolar / fretamento
/ turismo com acessibilidade de até dois
cadeirantes
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7
(Euro V), 4 cilindros em linha, 3.0 litros,
170 cv (125 kW) @ 3500 rpm, 450 Nm
(45,9 Kgf m) @ 1.400 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 480 mecânica, e
ZF 6S 420 (opcional), 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.990 / 4.350 mm
COMPRIMENTO TOTAL 8120 mm
PESO 7.200 Kg

APLICAÇÃO escolar / rural
MOTOR FPT Industrial – N45, Conama P7

APLICAÇÃO escolar/ rural
MOTOR FPT Industrial – N45, Conama P7

(Euro V), 4 cilindros em linha, 4.5 litros,
206 cv (152 kW) @ 2500 rpm, 720 Nm
(73,4 kgf·m) @ 1300 rpm
TRANSMISSÃO EATON FSB 5406
mecânica, 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 5.180 mm
PESO 15.000 Kg

(Euro V), 4 cilindros em linha, 4.5 litros,
206 cv (152 kW) @ 2500 rpm, 720 Nm
(73,4 kgf·m) @ 1300 rpm
TRANSMISSÃO EATON FSB 5406
mecânica, 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 5.180 mm
PESO 15.000 Kg
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JORGE CARRER
gerente executivo de Vendas de Ônibus da MAN
Latin America.
Tel (11) 5582-1000
Fax (11) 5582-1000
www.man-la.com

setor tem sofrido bastante nos últimos anos por conta da crise, perda de
passageiros, aumento de custos etc, mas aparentemente, o pior já passou.
Levará tempo até que haja uma recuperação relevante, especialmente no
segmento urbano. Esse segmento foi prejudicado nos últimos três anos, com
grande redução no número de usuários, congelamento de tarifas e aumento
de custos operacionais. Até este momento não encontrou melhoras em quase
nenhum desses aspectos, o que diminuiu drasticamente os investimentos. Muitos
empresários do setor tiveram que mudar as estratégias de renovação permanente
de frota e passaram a renovar somente o mínimo obrigatório, o que nem sempre
é o ideal.
A crise do setor também gerou restrições de crédito para a compra de ônibus.
Isso aos poucos vai melhorando, mas de maneira muito lenta. Esperamos que
taxas de juros mais baixas possam incentivar este movimento.
Outros setores como fretamento, que dependem menos de políticas públicas
e mais da iniciativa privada, já mostram sinais claros de recuperação. Isso
porque ele se beneficia imediatamente dos sinais de melhoria da economia. A
recuperação de certos setores da indústria e a contratação de pessoal tem gerado
uma maior demanda por fretamento, ainda que tímida, já que muitos operadores
tinham até mesmo frota ociosa em suas garagens.
Na MAN a proporção é de aproximadamente 70% de venda de chassis urbanos
e 30% rodoviários/fretamento. O setor de transporte público urbano no Brasil
responde por aproximadamente 60% de todo o mercado, e para nós essa fatia
é ainda maior já que não participamos ainda do mercado rodoviário de grande
porte.
Considerando uma leve recuperação no mercado com relação a 2017 e as vendas
ao governo de ônibus escolares, que ajudarão a impulsionar nosso segmento, a
previsão é que o mercado possa crescer acima de dois dígitos.
No ano passado houve crescimento de 5,3% nas vendas de ônibus no Brasil,
sendo que a MAN Latin America vendeu 21% a mais, garantindo assim uma
maior participação de mercado, dentro da nossa estratégia para o segmento.
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5.150 OD

8.160 OD

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR Cummins ISF Euro 5 - 4/3.8 – 152 cv/(112) 2600 rpm - 450 Nm (46) a 1100 -

1900 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5-420 mecânica/cabos - 5 à frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.695 mm
PESO 5.900 kg

APLICAÇÃO urbana
MOTOR Cummins ISF Euro 5 - 4/3.8 -

162 cv/ (119) @ 2600 rpm - 600 Nm @
1300 - 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5-420 mecânica/
cabos - 5 à frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.900 mm
PESO 8.150 kg

8.160 ODR

8.160 ODS LE

9.160 OD

APLICAÇÃO rural
MOTOR Cummins ISF Euro 5 - 4/3.8 -

APLICAÇÃO Programa Caminho da Escola

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR Cummins ISF Euro 5 - 4/3.8 -

162 cv/(119) @ 2600 rpm - 600 Nm @
1300 - 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5-420 mecânica/
cabos - 5 à frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.900 mm
PESO 8.150 kg

- Ônibus Urbano Escolar Acessível
MOTOR Cummins ISF Proconve Fase P7
Euro 5 - 4/3.8 - 162 cv/(119) @ 2600
rpm - 600 Nm @ 1300 - 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5-420 mecânica/
cabos - 5 à frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.000 mm
PESO 8.500 kg

162 cv/(119) @ 2600 rpm - 600 Nm @
1300 - 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5-420 mecânica/
cabos - 5 à frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 4.300/4.500 mm
PESO 9.200 kg
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MAN
9.160 ODS

9.160 OD URBAN

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR Cummins ISF Proconve Fase P7

Euro 5 - 4/3.8 - 162 cv/(119) @ 2600
rpm - 600 Nm @ 1300 - 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5-420 mecânica/
cabos - 5 à frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 4.500
PESO 9.200 kg

15.190 ODR

APLICAÇÃO rural
MOTOR MAN D0834 190 Proconve Fase
APLICAÇÃO urbana
MOTOR Cummins ISF Euro 5 - 4/3.8 -

162 cv/(119) @ 2600 rpm - 600 Nm @
1300 - 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF S5-420 mecânica/
cabos - 5 à frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 4.300 mm
PESO 9.200 kg

15.190 OD

P7 - 4/4.6 - 186 cv/(137) @ 2400 rpm 700 Nm @ 1100 - 1600 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 1010 BO mecânica/
cabos – 6 à frente (sincronizadas)/ Eaton
FSB 5406A mecânica/ cabos – 6 à frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.180 / 5.950 mm
PESO 15.000 kg

17.730 OD

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0834 190 Proconve Fase P7 Euro 5 - 4/4.6 - 186cv/(137) @ 2400 rpm -

700 Nm @ 1100 - 1600 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 1010 BO mecânica/cabos – 6 à frente/1 a ré
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.180/4.300 mm
PESO 15.000 kg

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0834 230 Proconve Fase

P7 - 4/4.6 - 226cv/(166) @ 2400 rpm 850 Nm @ 1100 - 1600 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6AS 1010 BO
mecânica/cabos – 6 à frente
(sincronizadas)/1 a ré
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 16.000 kg
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17.730 ODS

17.230 OD V-TRONIC

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0834 230 Proconve Fase P7 - 4/4.6 - 225 cv/(166) @ 2400 rpm - 850 Nm

@ 1100 - 1600 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6AS 1010 BO mecânica/cabos – 6 à frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 16.000 kg

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0834 230 Proconve Fase

P7 (Euro 5) - 4/4.6 - 225 cv/(166) @
2400 rpm - 850 Nm @ 1100 - 1600 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6AS 1010 BO
mecânica/automatizada – 6 à frente
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 16.000 kg

17.260 OD

17.260 ODS

17.260 OD V-Tronic

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0836 260 Proconve Fase

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0836 260 Proconve Fase

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0836 260 Proconve Fase

P7 (Euro 5) - 6/6.9 - 256 cv/(188) @
2300 rpm - 900 Nm @1100 - 1800 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 1010 BO mecânica/
cabos – 6 à frente
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 16.000 kg

P7 - 6/6.9 - 256 cv/(188) @ 2300 rpm 900 Nm @ 1100 - 1800 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 1010 BO mecânica/
cabos; 6AS 1010 BO automatizada – 6 à
frente sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 16.000 kg

P7 - 6/6.9 - 256 cv/(188) @ 2300 rpm 900 Nm @ 1100 – 1800 rpm
TRANSMISSÃO ZFAS 1010 BO mecânica/
automatizada – 6 à frente
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5950 mm
PESO 16.000 kg
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MAN
17.280 OT V-TRONIC

17.280 OT

18.330 OT

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0836 280 Proconve Fase

APLICAÇÃO rodoviária e urbana
MOTOR MAN D0836 280 Proconve Fase

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR Cummins ISL, Conama Fase P7

P7 - 6/6.9 - 277cv/(204) @ 2300 rpm 1050 Nm @ 1100 – 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6AS 1010 BO
mecânica/automatizada – 6 à frente/1 a ré
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 6000 mm (urbano) e 3000
mm (fretamento)
PESO 16.000 kg

P7 - 6/6.9 - 277cv/(204) @ 2300 rpm 1050 Nm @ 1100 – 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 1010 BO mecânica/
cabos – 6 à frente/1 a ré
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 6000 mm (urbano) e 3000
mm (fretamento)
PESO 16.000 kg

(Euro 5), 6/8.9 - 334cv/(246) @ 2100
rpm – 1300 Nm @ 1000 – 1500 rpm
TRANSMISSÃO Eaton FSBO 9406 AE
mecânica/cabo – 6 à frente, 1 a ré
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3000 mm
PESO 16.000 kg

18.280 OTS LE

26.330 OTA

APLICAÇÃO urbana
MOTOR MAN D0836 280 Proconve Fase P7 (Euro 5) - 6/6.9 - 277cv/(204) @ 2300 rpm -

1050 Nm @ 1100 – 1700 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6AP 1200 B (Ecolife), automática, 6 à frente, 1 a ré; ZF 6AS 1010 BO,
automatizada, 6 à frente, 1 a ré; Voith DIWA 5, automática, 4 à frente, 1 a ré
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3000 mm
PESO 16.000 kg

APLICAÇÃO urbana
MOTOR Cummins ISL, Proconve Fase P7,

6/8.9 - 334cv/(246) @ 2100 rpm – 1450
Nm @ 1000 – 1500 rpm
TRANSMISSÃO ZF Ecolife, automática, 6 à
frente, 1 a ré
TRAÇÃO 6x2
ENTRE-EIXOS 6000/6450 mm
PESO 26.000 kg
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MERCEDES-BENZ

Divulgação/MBB

32

E
Raio-X
WALTER BARBOSA
Diretor de Vendas e Marketing Ônibus
da Mercedes-Benz do Brasil
tel 55 (11) 4173 7416
fax 55 (11) 4173 7667
www.mercedes-benz.com.br

m 2018, o mercado de ônibus será de 15% a 20% maior, entregando
aproximadamente 13 mil 500 a 14 mil unidades. Resultado que reflete o
efeito das eleições, da baixa taxa de juros, inflação equilibrada, aquecimento
do segmento rodoviário e também dos urbanos no primeiro semestre. Para o
segundo semestre existe a perspectiva de emplacamentos de escolares, tendo em
vista a alta demanda de veículos licitados no final de 2017, de 8 mil 500 ônibus
para o programa Caminho da Escola.
A Mercedes-Benz é uma das mais tradicionais empresas do segmento de ônibus
já que iniciou suas operações no País em 1956. Ela própria destaca como
diferencial seu posicionamento em todos os segmentos de mercado: são mais
de noventa versões para atender as mais variadas demandas dos clientes, com
modelos para transporte urbano, rodoviário, fretamento, turismo e escolar – do
micro-ônibus de dezenove passageiros ao superarticulado para mais de duzentas
pessoas. Também oferece assessoria especializada em transporte de passageiros
por meio de equipe especializada em sistemas como o BRT.
A Mercedes-Benz também oferece um dos mais abrangentes portfólios de
produtos e serviços de pré e de pós-venda, o que inclui os financiamentos do
Banco Mercedes-Benz e do Consórcio Mercedes-Benz; três linhas de peças de
reposição [genuínas Mercedes-Benz, remanufaturadas Renov e Alliance Truck
Parts]; contratos de manutenção e assistência 24 horas, dentre outros. Este
portfólio é oferecido por meio da rede de concessionários, presente em todos os
estados do País.
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O-500 U 1826

O-500 2836 UA

APLICAÇÃO urbana
MOTOR MB OM 926 P7, 6 cilindros, 256 cv (188kw) a 2.200 rpm, 900 Nm de 1.200 a

1.600 rpm
TRANSMISSÃO ZF Ecolife 6 AP 1000B, seis marchas, Voith Diwa 5 854.5 quatro marchas

com retarder
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 18.500 kg

APLICAÇÃO urbana
MOTOR MB OM 457 LA P7, 6 cilindros,

354 cv (260kw) a 2.000 rpm, 1600 Nm a
1.100 rpm
TRANSMISSÃO Voith Diwa D884.5, quatro
marchas com retarder sincronizadas; e ZF
Ecolife 6 AP 1700B, seis marchas com
retarder
TRAÇÃO 6x2
ENTRE-EIXOS 5.250 / 6.700 mm
PESO 28.000 kg

O-500 UDA 3736

OF-1721L

OF-1519

APLICAÇÃO urbana
MOTOR MB OM 457 P7, 6 cilindros, 354

APLICAÇÃO urbana e rodoviária
MOTOR MB OM 924 LA P7, 4 cilindros,

APLICAÇÃO urbana e escolar
MOTOR MB OM 924 P7, 4 cilindros, 185

cv (260kw) a 2.000 rpm, 1600 Nm a
1.100 rpm
TRANSMISSÃO ZF Ecolife 6 AP 1700B,
seis marchas com retarder; e Voith Diwa
D884.5, quatro marchas com retarder
TRAÇÃO 8x2
ENTRE-EIXOS 3.000 + 7.600 mm; 9.000
(de série) + 1.600 mm
PESO 37.000 kg

208 cv (153kw) a 2.200 rpm, 780 Nm de
1.200 a 1600 rpm
TRANSMISSÃO MB G 85-6, seis marchas
sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 17.000 kg

cv (136kw) a 2.200 rpm, 700 Nm de 1200
a 1600 rpm
TRANSMISSÃO MB G 60-6, seis marchas
sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.250 mm
PESO 15.000 kg
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MERCEDES-BENZ
OF-1724

OF-1519 R

OF-1724 L

APLICAÇÃO urbana e rodoviária
MOTOR MB OM 926 LA P7, 6 cilindros,

APLICAÇÃO fora de estrada
MOTOR MB OM 924 LA P7, 4 cilindros,

APLICAÇÃO urbana e rodoviária
MOTOR MB OM 926 LA P7, 6 cilindros,

238 cv (175kw) a 2.200 rpm, 850 Nm de
1.200 a 1600 rpm
TRANSMISSÃO MB 85-6, seis marchas
sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 17.000 kg

185 cv (136kw) a 2.200 rpm, 700 Nm de
1.200 a 1600 rpm
TRANSMISSÃO MB G 60-6, seis marchas
sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 4.850 / 6.050 mm
PESO 15.000 kg

238 cv (175kw) a 2.200 rpm, 850 Nm de
1.200 a 1600 rpm
TRANSMISSÃO MB 85-6, seis marchas
sincronizadas
TRAÇÃO NI
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 17.000 kg

OF-1721

OH-1519

O-500 M 1826

APLICAÇÃO urbana e rodoviária
MOTOR MB OM 924 LA P7, 4 cilindros,

APLICAÇÃO urbana
MOTOR MB OM 924 LA P7, 4 cilindros,

APLICAÇÃO urbana e fretamento
MOTOR MB OM 926 P7, 6 cilindros, 256

208 cv (153kw) a 2.200 rpm, 780 Nm de
1.200 a 1600 rpm
TRANSMISSÃO MB G 85-6, seis marchas
sincronizadas
TRAÇÃO NI
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 17.000 kg

185 cv (136kw) a 2.200 rpm, 700 Nm de
1.200 a 1600 rpm
TRANSMISSÃO MB G 60-6, seis marchas
sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.250 mm
PESO 15.000 kg

cv (188 kw) a 2200 rpm, 900 Nm de 1200
a 1600 rpm
TRANSMISSÃO MB G 85 – 6, seis
marchas, ZF Ecolife 6 AP 1000B, seis
marchas, Voith Diwa 5 854.5 quatro
marchas com retarder
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 18.500 kg
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OH-1621 L

O-500 MA 2836

APLICAÇÃO urbana
MOTOR MB OM 924 LA P7, 4 cilindros, 208 cv (153kw) a 2.200 rpm, 780 Nm de 1.200 a

1600 rpm
TRANSMISSÃO MB G 85-6, seis marchas sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.250 mm
PESO 16.000 kg

APLICAÇÃO urbana
MOTOR MB OM 457 P7, 6 cilindros, 354

cv (260 kw) a 2000 rpm, 1.600 Nm a
1100 rpm
TRANSMISSÃO Voith Diwa D884.5, quatro
marchas com retarder; e ZF Ecolife 6 AP
1700B, seis marchas com retarder
TRAÇÃO 6x2
ENTRE-EIXOS 5.250 / 6.700 mm
PESO 28.000 kg

LO-815

O-500 MDA 3736

LO-916

APLICAÇÃO escolar urbano e rural,

APLICAÇÃO urbana
MOTOR MB OM 457 P7, 6 cilindros, 354

APLICAÇÃO escolar urbano e rural,

urbano e rodoviário
MOTOR Cummins P7, 4 cilindros, 152
cv (112kw) a 2.600 rpm, 450 Nm a 1500
rpm
TRANSMISSÃO ZF 5S – 580 BO, cinco
marchas sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 4.250 mm
PESO 8.500 kg

cv (260 kw) a 2000 rpm, 1.600 Nm a
1100 rpm
TRANSMISSÃO Voith Diwa D884.5, quatro
marchas com retarder; e ZF Ecolife 6 AP
1700B, seis marchas com retarder
TRAÇÃO 8x2
ENTRE-EIXOS 3.000 + 7.000 mm; 7.600
mm; 9.000 (de série) + 1.600 mm
PESO 37.000 kg

urbano e rodoviário
MOTOR MB OM 924 P7, 4 cilindros, 156
cv (115kw) a 2.200 rpm, 580 Nm de
1.200 a 1600 rpm
TRANSMISSÃO ZF 5S – 580 BO, cinco
marchas sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 4.500 / 4.800 mm
PESO 9.400 kg
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MERCEDES-BENZ
O-500 R 1830

O-500 RS 1836

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR MB OM 926 P7, 6 cilindros, 310 cv (228 kw) a 2200 rpm, 1.200 Nm a 2.200 rpm
TRANSMISSÃO ZF S6-1550, seis marchas sincronizadas e GO 190-6, seis marchas

sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 18.500 kg

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR MB OM 457 P7, 6 cilindros, 354

cv (260 kw) a 2000 rpm, 1.850 Nm a
1.100 rpm
TRANSMISSÃO MB GO 210-6 com
sistema servo assistido, seis marchas
sincronizadas, MB GO 240-8, seis
marchas automatizada com ou sem
retarder
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 18.500 kg

O-500 RSD 2441

O-500 RSD 2436

O-500 RSDD 2741

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR MB OM 457 P7, 6 cilindros, 408

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR MB OM 457 P7, 6 cilindros, 354

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR MB OM 457 P7, 6 cilindros, 408

cv (300 kw) a 2000 rpm, 1.900 Nm a
1.100 rpm
TRANSMISSÃO MB GO 240-8, seis
marchas automatizada com retarder
TRAÇÃO 6x2
ENTRE-EIXOS 3.000 + 1.350 mm
PESO 24.000 kg

cv (260 kw) a 2000 rpm, 1.850 Nm a
1.100 rpm
TRANSMISSÃO MB GO 210-6 com
sistema servo assistido, seis marchas
sincronizadas, MB GO 240-8, seis
marchas automatizada com ou sem
retarder
TRAÇÃO 6x2
ENTRE-EIXOS 3.000 + 1.350 mm
PESO 24.000 kg

cv (300 kw) a 2000 rpm, 1.900 Nm a
1.100 rpm
TRANSMISSÃO MB GO 210-6 com
sistema servo assistido, seis marchas
sincronizadas, MB GO 240-8, seis
marchas automatizada com ou sem
retarder, ZF Ecolife 6 AP 2000B, seis
marchas com retarder
TRAÇÃO 8x2
ENTRE-EIXOS 1.400 + 3.000 + 1.350 mm
PESO 27.000 kg
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SCANIA

Divulgação/Scania

38

D
Raio-X
ROBERTO BARRAL
Vice-presidente das Operações Comerciais da
Scania no Brasil
SÍLVIO MUNHOZ
Diretor de Vendas de Veículos
ALAN FRIZEIRO
Gerente de Vendas de Ônibus
EDUARDO MONTEIRO PINTO
Vendas de Ônibus Urbanos
FÁBIO SOUZA
Diretor de Serviços
Tel 55 (11) 4344-9333
www.scania.com.br

esde 1960 a Scania produz chassi de ônibus no Brasil. Foram mais de
70 mil unidades produzidas nesse período, e seu atual modelo de maior
destaque é o K 440 8x2, de 15 metros.
A companhia mantém equipes de vendas de ônibus nas suas 123 concessionárias
no País. A meta é chegar a 139 pontos até 2020. Os serviços Scania se
destacam no mercado pelo amplo portfólio de modalidades que geram maior
disponibilidade e rentabilidade das frotas dos clientes.
Com mais de vinte modelos de chassis para transporte urbano, intermunicipal,
fretamento, rodoviário e de turismo, a Scania oferece ao mercado opções de
motor traseiro, a Série K, e dianteiro, a Série F. Na linha urbana as soluções
Scania abrangem desde o BRT de escala integral até sistemas BRS, adequados
para capacidades menores. A flexibilidade dos produtos permite especificar uma
grande variedade de chassis, com opções nas alturas de assoalho, piso normal e
piso baixo.
As diversas configurações incluem os modelos com motor dianteiro e traseiro,
nas potências de 250 cv e 310 cv, além do exclusivo propulsor de 270 cv, 100%
etanol, o pioneiro chassi de 15 metros com o terceiro eixo direcional, as soluções
articuladas e os chassis especiais. O portfólio de chassis para aplicações
rodoviárias, intermunicipais e de turismo oferece as potências de 250, 310, 360,
400 e 440 cv, com as opções de tração 4x2, 6x2 e 8x2.
Para o segmento urbano a Scania oferece o ônibus nacional movido a biometano/
GNV, o primeiro e único do mercado, que é considerado pela empresa a opção
mais viável para a realidade brasileira: nas demonstrações realizadas esse veículo
comprovou que seu custo operacional é quase 30% menor do que o ônibus
movido a diesel. A Scania calcula que em dois anos e meio o ônibus movido a
biometado/GNV é capaz de amortizar o investimento dos operadores interessados
nessa nova tecnologia.
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F 250 HB 4x2 NZ
APLICAÇÃO urbana
MOTOR DC09 109 250 250 cv a 1800

rpm
TRANSMISSÃO G701 (manual, 6

marchas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 6.500 / 6.000 mm
PESO 5.771 kg

K 250 IB 4x2
APLICAÇÃO urbana
MOTOR DC9 109 250 de 250 cv a 1800

rpm
TRANSMISSÃO ZF 6AP1200B

(automática, 6 marchas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 5.639 kg

K 250 UB 4x2
APLICAÇÃO urbana
MOTORES DC 9 109 250 de 250 cv a

Especificação Técnica
K 270

Chassi para Ônibus Urbano Convencional
4x2 – Piso Baixo Etanol

1800 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6AP1200B

(automática, 6 marchas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 5.586 kg

K 270 UB 4x2
APLICAÇÃO urbano
MOTOR DC 9 E02 270 EEV de 270 cv a

1900 rpm
TRANSMISSÃO ZF 5HP594C

(automática, 5 marchas) / ZF 6HP594C
(automática, 6 marchas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 5.436 kg
Dimensões Gerais (mm)
Distância Entre-Eixos
Balanço Dianteiro
Balanço Traseiro
Comprimento dos Chassis
Ângulo Máximo de Giro
Altura do Quadro dos Chassis na Posição do Motorista (com
Fichas_Chassis-SCANIA.indd
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Largura Dianteira
Largura Traseira
Peso (kg)
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SCANIA
K 270 UB 6x2*4

K 310 IA 6x2/2 Articulado

APLICAÇÃO urbana
MOTOR DC 9 E02 270 EEV de 270 cv a 1900 rpm
TRANSMISSÃO ZF 5HP594C (automática 5 marchas) / ZF 6HP594C (automática 6

marchas)
TRAÇÃO 6x2*4
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 5.246 kg

APLICAÇÃO urbana
MOTOR DC9 110 310 de 310 cv a 1900

rpm
TRANSMISSÃO ZF 6AP1700B (automática

6 marchas)
TRAÇÃO 6x2/2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 8.999 kg

K 310 IB 6x2*4

K 310 UA 6x2/2 Articulado

K 310 UB 6x2*4

APLICAÇÃO urbana
MOTOR DC9 110 310 de 310 cv a 1900

APLICAÇÃO urbana
MOTOR DC9 110 310 de 310 cv a 1900

APLICAÇÃO urbana
MOTOR DC 9 110 310 de 310 cv a 1900

rpm

rpm

rpm

TRANSMISSÃO ZF 6AP14700B

TRANSMISSÃO ZF 6AP1700B (automática

TRANSMISSÃO ZF 6AP1400B (automática

(automática 6 marchas)
TRAÇÃO 6x2*4
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 7.089 kg

6 marchas)
TRAÇÃO 6x2/2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 9.033 kg

6 marchas)
TRAÇÃO 6x2*4
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 7.080 kg
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F 360 8x2 Biarticulado

F 250 HB 4x2 HZ
APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC09 109 250 de 250 cv a 1800 rpm
TRANSMISSÃO G701 (manual 6 marchas)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 6.500 / 6.300/ 6.800 mm
PESO 5.503 kg

APLICAÇÃO urbana
MOTOR DC13 114 Euro 5 de 360 cv
TRANSMISSÃO Allison (automática com

controle eletrônico e selecionador de
marchas D-N-R e freio retarder integrado)
TRAÇÃO 8x2
ENTRE-EIXOS 6.000 mm (dianteiro)
PESO 9.871 kg

K 250 IB 4x2

K 310 IB 4x2

K 360 IB 4x2

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC9 109 250 de 250 cv a 1800

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC9 110 310 de 310 cv a 1900

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC13 114 360 de 360 cv a 1900

rpm

rpm

rpm

TRANSMISSÃO GR 875 / GR 875 R (com

TRANSMISSÃO GR 875 / GR 875R (com

TRANSMISSÃO GR 875 / GR875R (com

retarder Scania)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 5.714 kg

retarder Scania)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 5.714 kg

retarder Scania)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 5.825 kg
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SCANIA
K 360 IB 6x2

K 400 IB 6x2

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC13 114 360 de 360 cv a 1900 rpm
TRANSMISSÃO GR875 / GR875R
TRAÇÃO 6x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 6.938 kg
APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC13 113 400 de 400 cv a 1900

rpm
TRANSMISSÃO GR 875 / GR 875R (com

retarder Scania)
TRAÇÃO 6x2
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 7.069 kg

K 400 IB 6x2*4

K 400 IB 8x2

K 440 IB 8x2

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC13 113 400 de 400 cv a 1900

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC13 113 400 de 400 cv a 1900

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR DC13 112 440 de 440 cv a 1900

rpm

rpm

rpm

TRANSMISSÃO GR 875 / GR 875R (com

TRANSMISSÃO GR 875R (com retarder

retarder Scania)
TRAÇÃO 6x2*4
ENTRE-EIXOS 3.000 mm
PESO 7.012 kg

Scania)
Tração 8x2

TRANSMISSÃO GRS 895R / GRSO 895R
TRAÇÃO 8x2
ENTRE-EIXOS 4.250 mm
PESO 8.298 kg

ENTRE-EIXOS 4.250 mm
PESO 8.298 kg
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VOLVO

Divulgação/Volvo

A
Raio-X
FABIANO TODESCHINI
Presidente Volvo Buses Latin America
GILBERTO VARDÂNEGA
Diretor comercial de ônibus - Brasil
ANDRÉ TROMBINI
Diretor de estratégia e negócios
ALEXANDRE SELSKI
Diretor de negócios estratégicos
tel 55 (41) 3317 8111
www.volvo.com.br

Volvo é uma das mais importantes marcas do
setor de transportes do Brasil. Em mais de
40 anos no país, destaca-se por sua vocação
inovadora, com a introdução de tecnologias de
vanguarda em produtos e serviços, além de antecipar
conceitos e tendências no transporte comercial.
Em ônibus, o grande destaque da marca são os
chassis urbanos de grande capacidade, para
sistemas BRT. A Volvo é líder absoluta nesse
mercado, com mais de 50% de participação nas
frotas de ônibus articulados e biarticulados de
grandes metrópoles da América Latina como Bogotá,
Cali, Rio de Janeiro, Curitiba e Goiânia, entre outras.
Somente em biarticulados, a frota circulante da
marca no continente é de mais de 700 veículos.
Em rodoviários, os chassis Volvo se destacam pela
alta tecnologia embarcada. A marca foi pioneira em
sistemas como controle eletrônico de estabilidade,
bafômetro inibidor de partida, freios eletrônicos e
câmbio automatizado
Originária da Suécia, no Brasil a Volvo tem sede
em Curitiba (PR), onde produz chassis de ônibus,
caminhões pesados e semipesados. A marca tem
ainda uma unidade fabril em Pederneiras (SP)
onde produz carregadeiras, caminhões articulados,
escavadeiras e compactadores de solos. Cerca
de 3.400 mil pessoas trabalham nas empresas do
Grupo Volvo no Brasil. A rede de concessionárias da
marca tem 94 casas no país.
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B270F

B250R
APLICAÇÃO urbana
MOTOR Volvo D8C250

APLICAÇÃO urbana e rodoviária
MOTOR MWM 7B270 Conama Fase VII

(Euro 5), 6
cilindros / 7.2 litros, 270 cv (201 Kw),
950 Nm
TRANSMISSÃO Eaton FSB 6406
Bmecânica, seis marchas sincronizadas
(fretamento e urbano); e Eaton FSO
6406A mecânica, seis marchas
sincronizadas (rodoviário)
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 5.950 mm
PESO 17.300 kg

Conama Fase VII (Euro 5), 6
cilindros / 7.7 litros, 250 cv (186kw), 950 Nm
TRANSMISSÃO ZF Ecolife 6AP1200C, automática, seis marchas sincronizadas; Voith Diwa
854.6, automática, quatro marchas sincronizadas
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 6.000 / 6.300 mm (piso alto); 3.500 mm (piso baixo)
PESO 19.500 kg

340M articulado
e biarticulado

B380R 4x2

B215RH Híbido

APLICAÇÃO urbana
MOTOR Volvo DH12E

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR D11C 370 Conama

APLICAÇÃO urbana
MOTOR Diesel Volvo DSF Conama Fase

Conama Fase VII (Euro 5), 6
cilindros / 12.1 litros, 340 cv (250 kw),
1.700 Nm
TRANSMISSÃO ZF Ecolife 6AP1700C,
automática, seis marchas sincronizadas;
Voith Diwa 864.5, automática, quatro
marchas sincronizadas
TRAÇÕES 6x2 articulado, 8x2 biarticulado
ENTRE-EIXOS 5.500, 5.850 e 6.200 mm
PESO 32.700 kg (articulado) e 45.300 kg
(biarticulado)

Fase VII (Euro 5), 6 cilindros / 10.8 litros,
370 cv (272 kw), 1.785 Nm
TRANSMISSÃO Volvo
AT 2612D, eletrônica automatizada i-shift,
12 marchas à frente e duas a ré
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 4.000 mm
PESO 18.500 kg

VII (Euro 5),4 cilindros/4.76 litros, 215 cv
(161 kw), 800 Nm e elétrico VolvoI-SAM
160cv (120kw), 800 Nm
TRANSMISSÃO Volvo AT2412D,
automática, 12 marchas à frente
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 6.000 / 6.300 mm (piso
alto); 3.500 (piso baixo)
PESO 19.500 kg
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VOLVO
B380R 6x2 8x2

B310R

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR D11C 370 Conama Fase VII (Euro 5), 6 cilindros; 10.8 litros, 370 cv (272kw),

1785 Nm
TRANSMISSÃO Volvo AT 2612D, eletrônica automatizada i-shift, 12 marchas à frente e

duas a ré
TRAÇÕES 6x2 e 8x2
ENTRE-EIXOS 4.000 e 2.600 mm
PESO 24.750 e 29.250 kg

APLICAÇÃO urbana
MOTOR D11C 300 Conama Fase VII

(Euro 5), 6 cilindros; 10.8 litros, 300 cv
(221kw), 1500 Nm
TRANSMISSÃO Volvo AT 2612D,
eletrônica automatizada i-shift, 12
marchas à frente e duas a ré
TRAÇÃO 4x2
ENTRE-EIXOS 4.000 mm
PESO 19.500 kg

B420R

B340R

B450R

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR D11C 410 Conama Fase VII

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR D11C 330 Conama Fase VII

APLICAÇÃO rodoviária
MOTOR D11C 450 Conama Fase VII

(Euro 5), 6 cilindros; 10.8 litros, 410 cv
(301kw), 1989 Nm
TRANSMISSÃO Volvo AT 2612D,
eletrônica automatizada i-shift, 12
marchas à frente e duas a ré
TRAÇÕES 6x2 e 8x2
ENTRE-EIXOS 4.000 e 2.600 mm
PESO 24.750 e 29.250 kg

(Euro 5), 6 cilindros; 10.8 litros, 330 cv
(242kw), 1632 Nm
TRANSMISSÃO Volvo AT 2612D,
eletrônica automatizada i-shift, 12
marchas à frente e duas a ré
TRAÇÕES 4x2
ENTRE-EIXOS 4.000
PESO 19.500 kg

(Euro 5), 6 cilindros; 10.8 litros, 450 cv
(331kw), 2193 Nm
TRANSMISSÃO Volvo AT 2612D,
eletrônica automatizada i-shift, 12
marchas à frente e duas a ré
TRAÇÕES 6x2 e 8x2
ENTRE-EIXOS 4.000 e 2.600 mm
PESO 24.750 e 29.250 kg
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AMD

Divulgação/AMD

48

A
Raio-X
LUIZ ALVES AMORIM JÚNIOR
Superintendente
JOSÉ CARLOS ROMANO JÚNIOR
Supervisor Comercial
LUIS EDUARDO FERRI
Gerente de Marketing
tel 55 (54) 3220 1550
www.amdimplementadora.com.br
amd@amdimplementadora.com.br

AMD Encarroçadora e Implementadora do Brasil foi inaugurada em
novembro de 2013 em Caxias do Sul, RS. A produção de carrocerias
iniciou-se em 2014.
É uma das empresas do Grupo Diniz, também proprietário da Apta Caminhões e
Ônibus, concessionárias MAN/Volkswagen, além de outras empresas que atuam
em diferentes segmentos como limpeza urbana, coleta e destinação de resíduos,
construção pesada, locação de equipamentos e de imóveis.
Diferente dos principais concorrentes, o cliente do Solum e do Álamo compra
em um único local o produto completo incluindo o chassi mais a carroceria, bem
como os serviços de pós-vendas (assistência técnica e peças de reposição).
O comprador encontra um conjunto completo de soluções para a compra na rede
de concessionários MAN/Volkswagen que inclui, além do chassi e carroceria,
diferentes opções de financiamentos.
Os fabricantes de chassis e carrocerias de ônibus começaram 2018 mais
confiantes na recuperação dos negócios ao longo do ano. Alguns negócios
estão acontecendo no segmento de urbanos [principal área de atuação] e a AMD
aguarda a licitação de São Paulo que está em fase de consulta e deverá acontecer
entre abril e maio deste ano.
Com a retomada da produção, a empresa começa a receber um número maior de
cotações para o mercado interno e também externo.
A nova linha de carrocerias será apresentada partir do mês de maio.

ASSINATURAS LUMINOSAS
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision
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SOLUM

ALAMO

APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 8.770 mm
LARGURA 2.400 mm
ALTURA INTERNA 1.980 mm
ALTURA TOTAL 2.970
Nº DE PASSAGEIROS SENTADOS 24 a 30
CHASSIS VW 9.160 ODS Plus

APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 9.600, 11.240 e 12.200 mm
LARGURA 2.520 mm
ALTURA INTERNA 2.140 mm
ALTURA TOTAL 2.970 mm
Nº DE PASSAGEIROS SENTADOS conforme planta
CHASSIS VW 15.190 OD, 17.230 OD e 17.260 OD

DESIGN ARROJADO
Traga seu projeto para a gente.

Technology with Vision
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CAIO

Divulgação/Caio Induscar

52

P
Raio-X
MAURÍCIO LOURENÇO DA CUNHA
Diretor Industrial
JOSÉ GILDO VENDRAMINI
Gerente Nacional de Vendas
Tel: 55 (11) 2148-8001
Tel 55 (14) 3811-3900 / (14) 3112-1000
www.caio.com.br

ara a Caio Induscar, a situação continua instável, principalmente devido à
proximidade das eleições que influenciam nas decisões de compras dos
empresários. Seu diretor Industrial, Maurício Lourenço da Cunha espera
que o País volte a crescer, gerando oportunidades de crescimento para todos os
segmentos da economia, inclusive o de transporte. Na avaliação da empresa esse
momento depende de:
- taxas de juros atrativas e condições de financiamentos acessíveis;
- retomada dos investimentos públicos e das licitações;
- definições tarifárias nos diversos municípios;
- estabilidade política, que aumenta o índice de confiança no País.
“No que depende da Caio Induscar, temos trabalhado, cada vez mais, em
controle de custos, inovação de produtos, excelência na qualidade e soluções em
transporte,” diz Cunha.
Para Gildo Vendramini, gerente nacional de vendas, a Caio Induscar tem em seu
DNA a paixão por produzir ônibus e de trazer ao mercado produtos inovadores,
que atendam às necessidades dos clientes e dos usuários. “Fechamos 2017
com 63% da produção de ônibus urbanos. Para 2018, estamos trabalhando com
objetivo de novamente liderarmos este segmento”.

POSSIBILIDADES MATERIALIZADAS
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision
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F2200
APLICAÇÃO urbano, executivo, turismo e escolar
ESTRUTURA Aço
COMPRIMENTO 7.100 a 8.500 mm
ALTURA INTERNA 1.900 mm
ALTURA TOTAL 2.850 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme planta
CHASSIS Agrale, MAN, Mercedes-Benz e outros

SoulClass
APLICAÇÃO executivo e escolar
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 8.120 mm
ALTURA INTERNA 2.000 mm
ALTURA TOTAL 2.850 a 3.100 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme planta
CHASSIS Iveco

F2400
APLICAÇÃO urbano, executivo, turismo e escolar
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 7.100 a 9.000 mm
ALTURA INTERNA 2.000 mm
ALTURA TOTAL 2.950 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme planta
CHASSIS Agrale, MAN, Mercedes-Benz e outros

F2500
APLICAÇÃO urbano, executivo, turismo, fretamento e escolar
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 9.500 a 12.300 mm
ALTURA INTERNA 2.030 mm
ALTURA TOTAL 3.150 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme planta
CHASSIS Agrale, MAN, Mercedes-Benz e outros

IDENTIDADE SOB-MEDIDA
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision
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CAIO
Apache Vip

Millennium

Mondego (Exportação)

APLICAÇÃO urbano
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 9.500 a 15.000 mm
ALTURA INTERNA 2.065 a 2.140 mm
ALTURA TOTAL 3.185 a 3.260 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

APLICAÇÃO sistema BTR, BRS e corredores
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 12.330 a 15.000 mm
ALTURA INTERNA 2.140 a 2.640 mm
ALTURA TOTAL 3.100 a 3.500 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

APLICAÇÃO urbano
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 12.200 a 13.200 mm
ALTURA INTERNA 1.940 (parte alta), 2.130

planta

planta

CHASSIS Agrale, MAN, Mercedes-Benz,

CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, MAN,

Volvo, Scania e Iveco

Volvo e BYD

(parte alta) e 2.670 (parte baixa)
ALTURA TOTAL 3.280 a 3.390 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme
planta
CHASSIS Mercedes-Benz

Millennium BRT
Alimentador (Motor traseiro)

Millennium BRT
Alimentador (Motor dianteiro)

Millennium BRT
Articulado

APLICAÇÃO sistema BTR, BRS e corredores
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO até 15.000 mm
ALTURA INTERNA 2.260 a 2.430 mm
ALTURA TOTAL 3.500 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

APLICAÇÃO sistema BTR, BRS e corredores
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO até 13.200 mm
ALTURA INTERNA 2.260 a 2.430 mm
ALTURA TOTAL 3.500 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

APLICAÇÃO sistema BTR, BRS e corredores
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 18.600 mm
ALTURA INTERNA 2.260 a 2.430 mm
ALTURA TOTAL 3.500 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

planta

planta

planta

CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, MAN,

CHASSIS Mercedes-Benz e Volvo (com

CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, MAN e

Volvo e BYD

suspensão pneumática)

Volvo

Acabamentos injetados para

Technology with Vision
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Millennium BRT
Superarticulado

Millennium BRT
Biarticulado

APLICAÇÃO sistema BTR, BRS e corredores
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 23.000 mm
ALTURA INTERNA 2.260 a 2.430 mm
ALTURA TOTAL 3.500 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

APLICAÇÃO sistema BTR, BRS e corredores
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 26.610 mm
ALTURA INTERNA 2.260 a 2.430 mm
ALTURA TOTAL 3.500 mm
Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

APLICAÇÃO rodoviária e fretamento
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 11.125 a 13.200 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 3.250 mm (altura sem ar

planta

planta

Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

CHASSIS Mercedes-Benz

CHASSIS Volvo

planta

Solar 3200 (motor dianteiro)

condicionado)

CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, MAN,

Volvo e outros

Solar 3200 (motor traseiro)

Solar 3400 (motor dianteiro)

Solar 3400 (motor traseiro)

APLICAÇÃO rodoviária e fretamento
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 11.125 a 13.200 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 3.250 mm (altura sem ar

APLICAÇÃO rodoviária e fretamento
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 12.500 a 13.200 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 3.400 mm (altura sem ar

APLICAÇÃO rodoviária e fretamento
ESTRUTURA aço
COMPRIMENTO 12.500 a 13.200 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 3.400 mm (altura sem ar

condicionado)

condicionado)

condicionado)

Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

Nº DE PASSAGEIROS sentados conforme

planta

planta

planta

CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, MAN,

CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, MAN,

CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, MAN,

Volvo e outros

Volvo e outros

Volvo e outros

ASSINATURAS LUMINOSAS
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision
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COMIL

Divulgação/Comil

56

O
Raio-X
DEOCLÉCIO CORRADI
Presidente
Tel 55 (54) 3520 8700
www.comilonibus.com.br

início de 2018 tem se mostrado muito animador para a Comil. Neste
primeiro trimestre tivemos um aumento de 77% na nossa produção com
relação ao mesmo período de 2017. O maior crescimento foi na linha
rodoviária, gerado pelo aquecimento do segmento de fretamento e a grande
aceitação de nossos rodoviários nas exportações.
Acreditamos que a qualidade de produtos somada a soluções inteligentes
oferecidas pela nossa empresa são os grandes fatores que atraem cada vez
mais clientes. Assim continuamos investindo em melhorias na linha de
produção e atualização em nossos produtos, a exemplo da nova cabine de
motorista da linha Campione Invictus DD e HD, produzida a partir de janeiro
de 2018. Além disso, a Comil se diferencia pelo respeito e transparência nas
tratativas com seus clientes, parceiros e trabalhadores.
Entendemos que 2018 tem condições de ser o ano divisor de águas do mercado,
no qual efetivamente demonstre crescimento sólido e reverta as perspectivas
negativas dos últimos 4 anos. Ao final de 2017 já era possível notar melhoras na
demanda de mercado e o início de 2018 tem fortalecido este cenário, porém a
crise política no país ainda persiste e neste ano eleitoral aumentam as incertezas
na economia brasileira, assim o mercado externo ainda deve continuar sendo
responsável por uma parcela importante da carteira da empresa.

DESIGN ARROJADO
Traga seu projeto para a gente.

Technology with Vision
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Campione Invictus DD

Campione Invictus HD

Campione Invictus
Rodoviário

APLICAÇÃO rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 15.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.775 (superior) e 1.800

APLICAÇÃO rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 14.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.920 mm
ALTURA TOTAL 4.000 (sem ar) e 4.200

APLICAÇÃO rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 12.800 a 14.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.920 mm
ALTURA TOTAL 3.800 mm
Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 57
CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania

mm (inferior)
ALTURA TOTAL 4.100 mm
Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 64
CHASSIS Mercedes-Benz, Scania e Volvo

mm (com ar)

Campione 3.45

Campione Invictus 1050

Campione 3.25

APLICAÇÃO rodoviário
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 11.200 a 14.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 3.250 (sem ar) 3.450 mm

APLICAÇÃO rodoviário
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 12.800 a 14.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.920 mm
ALTURA TOTAL 3.650 mm
Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 57
CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania

APLICAÇÃO rodoviário
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 12.000 a 14.001 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.920 mm
ALTURA TOTAL 3.250 (sem ar) e 3.450

(com ar)
Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 55
CHASSIS Iveco, MAN, Mercedes-Benz,

Scania e Volvo

Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 58
CHASSIS Mercedes-Benz, Scania e Volvo

e Volvo

e Volvo

mm (com ar)
Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 55
CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania

e Volvo

IDENTIDADE SOB-MEDIDA
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision
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COMIL
Versatile Gold

Svelto

Svelto Midi

APLICAÇÃO intermunicipal
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 11.200 a 13.200 mm
LARGURA 2.550 mm
ALTURA INTERNA 1.900 mm
ALTURA TOTAL 3.240 (sem ar) e 3.450

APLICAÇÃO urbano
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 11.100 a 15.000 mm
LARGURA 2.500 mm
ALTURA INTERNA 2.100 mm
ALTURA TOTAL 3.200 (sem ar) e 3.450

APLICAÇÃO urbano
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 9.100 a 11.100 mm
LARGURA 2.500 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 3.050 (sem ar) e 3.300

(com ar) mm

(com ar) mm

(com ar) mm

Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 56
CHASSIS Iveco, MAN, Mercedes-Benz,

Nº PASSAGEIROS EM PÉ 19 a 60
SENTADOS até 58
CHASSIS Agrale, Iveco, MAN, Mercedes-

Nº PASSAGEIROS EM PÉ 19 a 48
SENTADOS até 25
CHASSIS Agrale, MAN e Mercedes-Benz

Scania e Volvo

Benz, Scania e Volvo

Piá Urbano

Piá Rodoviário

Piá Urbano Escolar

APLICAÇÃO micro-ônibus
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 7.400 a 9.700 mm
LARGURA 2.300 mm
ALTURA INTERNA 1.900 mm
ALTURA TOTAL 2.800 (sem ar) e 3.050

APLICAÇÃO micro-ônibus
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 7.400 a 10.500 mm
LARGURA 2.300 mm
ALTURA INTERNA 1.900 mm
ALTURA TOTAL 2.800 (sem ar) e 3.050

APLICAÇÃO micro-ônibus
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTOS 7.400 a 9.700 mm
LARGURA 2.300 mm
ALTURA INTERNA 1.900 mm
ALTURA TOTAL 2.800 (sem ar) e 3.050

(com ar) mm

(com ar) mm

(com ar) mm

Nº PASSAGEIROS EM PÉ até 32
SENTADOS até 31
CHASSIS Agrale, MAN e Mercedes-Benz

Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 31
CHASSIS Agrale, MAN e Mercedes-Benz

Nº PASSAGEIROS SENTADOS até 44
CHASSIS Agrale, MAN e Mercedes-Benz

POSSIBILIDADES MATERIALIZADAS
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision
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IRIZAR

Divulgação/Irizar

60

A
Raio-X
JOÃO PAULO RANALLI
Gerente Nacional de Vendas
tel 55 (14) 3811 8009
Fax: (14) 3811-8001
ranalli@irizar.com.br
www.irizar.com.br

Irizar está no Brasil há 20 anos, instalada em Botucatu, SP. Sua fábrica já
produziu mais de 9 mil unidades, sendo 70% para o mercado externo e
30% para o mercado interno. Emprega hoje em torno de 500 funcionários
e possui área fabril construída de 39 mil m², com utilização de 75% de sua
capacidade produtiva instalada.
A rede comercial de vendas de carrocerias no Brasil atua por meio de sete
representantes em treze estados e os demais são atendidos direto pela fábrica.
Quanto à rede de serviços e vendas de peças de reposição a Irizar busca novos
pontos constantemente de forma a melhorar a logística operacional dos clientes.
Hoje conta com 29 pontos de assistência técnica para carroceria, 38 pontos de
assistência para o ar condicionado e 23 pontos de vendas de peças.
Em 2017 após um cenário de crise que afetou impiedosamente a economia
nacional a Irizar apresentou um crescimento da produção de 79,6% comparada
com 2016 o que representou aumento na receita líquida de 58,15%. Para 2018
projeta crescimento de 35% na produção, comparado com 2017. Este incremento
será impulsionado pelas vendas ao mercado externo, devido a grande aceitação e
valorização de nossos produtos na América Latina, Austrália e África do Sul.
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I6
APLICAÇÃO rodoviária
ESTRUTURA tubos de aço unidos por solda e tratados com epóxi
COMPRIMENTO 12.850, 13.200 e 14.000 mm
ALTURA INTERNA 1.960 e 2.060 mm
ALTURA TOTAL 3.500, 3.700 e 3.900 mm
NÚMERO DE PASSAGEIROS NI
CHASSIS VW, Mercedes-Benz, Scania e Volvo

I6 Plus
APLICAÇÃO rodoviária
ESTRUTURA tubos de aço unidos por solda e tratados com epóxi
COMPRIMENTO 14.000 mm
ALTURAM INTERNA 1.960 mm (com corredor rebaixado padrão)

1.860mm (com piso plano opcional)
ALTURA TOTAL 3.900 mm
NÚMERO DE PASSAGEIROS SENTADOS NI
CHASSIS VW, Mercedes-Benz, Scania e Volvo
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MARCOPOLO

Divulgação/Marcopolo

O

Raio-X
FRANCISCO GOMES NETO
CEO
RODRIGO PIKUSSA
Diretor de Negócios Ônibus Mercado Interno
Tel 54 2101 4000
www.marcopolo.com.br
sac@marcopolo.com.br

ano de 2018 parece que será o primeiro,
efetivamente, de retomada da indústria
brasileira do ônibus. Em que pese o
aumento nas vendas de rodoviários, o crescimento
no ano passado se deu tarde e o aumento de 5%
em uma base tão pequena não está de acordo
o tradicional desempenho do setor no País. As
exportações brasileiras também patinaram e
ficaram estagnadas.
Os primeiros meses de 2018 apontaram um
ritmo mais vigoroso e consistente na produção
e nas vendas, inclusive exportação. Puxadas
pelo segmento de urbanos, as vendas foram
bem superiores. A produção brasileira de
ônibus cresceu mais de 65%, sendo que os
urbanos mais de 80% e os rodoviários quase
30%. As exportações cresceram mais de 50%
e o fornecimento de veículos escolares também
retomou forte.
“Tudo isso reforça a convicção da Marcopolo
na retomada da indústria brasileira de ônibus e
nos estimula a seguir com as ações realizadas
nesses anos de crise para sermos cada vez mais
eficientes, produtivos, inovadores e oferecer
aos nossos clientes veículos com padrões de
qualidade, segurança e conforto cada vez mais
elevados”, disse Rodrigo Pikussa, diretor de
negócios de ônibus da empresa.
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Senior Urbano

Senior Rodoviário

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 7.100 a 8.975 mm
LARGURA 2.350 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 2.860 mm (s/ar) 3.090 mm (c/ar)
CHASSIS Agrale, MAN, Mercedes-Benz

APLICAÇÕES Rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 7.920 a 9.360 mm
LARGURA 2.350 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 2.860 mm (s/ar) 3.090 mm

(c/ar)
CHASSIS Agrale, MAN, Mercedes-Benz

Torino Motor Traseiro

Torino Motor Dianteiro

Torino Low Entry

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 11.200 a 13.480 mm
LARGURA 2.550 mm
ALTURA INTERNA 2.110 mm
ALTURA TOTAL 3.260 mm (s/ar) 3.430 mm

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 9.705 a 13.520 mm
LARGURA 2.550 mm
ALTURA INTERNA 2.110 mm
ALTURA TOTAL 3.260 mm (s/ar) 3.430 mm

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 11.200 a 13.480 mm
LARGURA 2.550 mm
ALTURA INTERNA 2.110 mm
ALTURA TOTAL 3.170 mm (s/ar) 3.380 mm

(c/ar)

(c/ar)

(c/ar)

CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania,

CHASSIS Agrale, Iveco, MAN, Mercedes-

CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania,

Volvo

Benz, Volvo

Volvo
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MARCOPOLO
Torino Express

Viale DD Sunny

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 6x2 de 18.660 a 20.390 mm
LARGURA 2.550 mm
ALTURA INTERNA 2.110 mm
ALTURA TOTAL 3.260 mm (s/ar) 3.430 mm (c/ar)
CHASSIS Mercedes-Benz, Volvo

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 12.300 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.750 / 2.000 mm
ALTURA TOTAL 4.420 mm
CHASSIS Volvo

Viale BRS

Viale BRS Articulado

Viale BRT

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 13.520 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 2.140 a 2.650 mm
ALTURA TOTAL 3.400 mm
CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania,

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 8x2 de 21.000 a 23.000

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 12.455 a 15.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 2.295 mm
ALTURA TOTAL 3.500 mm
CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania,

Volvo

mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 2.140 a 2.650 mm
ALTURA TOTAL 3.400 mm
CHASSIS Mercedes-Benz

Volvo
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Viale BRT Articulado

Viale BRT Biarticulado

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 6x2 de 18.840 a 20.630 | 8x2 de 21.000 a 23.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 2.295 mm
ALTURA TOTAL 3.550 mm
CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, Volvo

APLICAÇÕES Urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 28.130 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 2.295 mm
ALTURA TOTAL 3.550 mm
CHASSIS Volvo

Ideale

Audace

Viaggio 900

APLICAÇÕES Intermunicipal
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 11.255 a 12.700 mm
LARGURA 2.550 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 3.260 mm
CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Volvo

APLICAÇÕES Intermunicipal
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 12.630 a 13.500 mm
LARGURA 2.550 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 3.260 mm
CHASSIS Mercedes-Benz, MAN, Volvo

APLICAÇÕES Rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 12.500 a 13.100 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 3.480 mm
CHASSIS Iveco, MAN, Mercedes-Benz,

Scania, Volvo
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MARCOPOLO
Viaggio 1050

Paradiso 1050

Paradiso 1200

APLICAÇÕES Rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 12.500 a 13.100 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 3.630 mm
CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania,

APLICAÇÕES Rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 12.500 a 13.100 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 3.630 mm
CHASSIS MAN, Mercedes-Benz, Scania,

APLICAÇÕES Rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 13.100 a 14.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 3.800 mm
CHASSIS MAN (4x2), Mercedes-Benz,

Volvo

Volvo

Scania, Volvo

Paradiso 1350

Paradiso 1600 LD

Paradiso 1800 DD

APLICAÇÕES Rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 14.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 3.980 mm
CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, Volvo

APLICAÇÕES Rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 14.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.930 mm
ALTURA TOTAL 4.100 mm
CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, Volvo

APLICAÇÕES Rodoviária
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO 6x2 14.000 | 8x2 15.000

mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.080 piso inferior |

1.780 mm piso superior
ALTURA TOTAL 4.100 mm
CHASSIS Mercedes-Benz, Scania, Volvo
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MASCARELLO

Divulgação/Mascarello

68

Raio-X
IRACELE MASCARELLO
Diretora Presidente
VIVIAN MASCARELLO SPERAFICO
Diretora comercial
KELLY MASCARELLO MUFFATO
Diretora Administrativa
ANTONIO CAPECCE
Gerente Comercial
tel 55 (45) 3219-6000
www.mascarello.com.br

C

om mais de 24 mil unidades entregues desde sua fundação, em 2003, a
Mascarello tem na linha urbana, incluindo o projeto Escolar, seus atuais
principais volumes de produção. A área fabril, localizada em Cascavel,
PR, atualmente opera em capacidade total. A marca tem 20 vendedores e
representantes para atendimento do mercado brasileiro.
Há também uma rede para atuação no mercado externo e dez empresas
distribuídas em países da América Sul e Central. A Mascarello tem como
diferenciais de mercado a versatilidade, o atendimento a projetos especiais e o
atendimento pós-vendas. Destaque para a linha de micros, com ênfase no salão
com mais espaço conforme a distribuição das poltronas e a ausência da caixa de
roda. Nos modelos urbanos, a referência é para o corredor sete centímetros maior
do que os da concorrência. No segmento rodoviário, a empresa destaca a maior
capacidade de bagageiro do modelo 320.
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Gran Micro S2
APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO DE 6.000 a 9.1000 mm
LARGURA 2.200 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 2.950 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB e VW

Gran Micro S2 Escolar
APLICAÇÃO escolar
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO DE 6.000 a 9.1000 mm
LARGURA 2.200 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 2.950 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB e VW

Gran Micro S2 Rural
APLICAÇÃO rural
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO DE 6.000 a 9.1000 mm
LARGURA 2.200 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 2.950 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB e VW

Gran Micro S3
APLICAÇÃO Turismo, escolar e fretamento
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO DE 6.000 a 9.1000 mm
LARGURA 2.380 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 2.950 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, MBB e VW

POSSIBILIDADES MATERIALIZADAS
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision

AutoData | Junho 2018 | Guia da Indústria de Ônibus 2018

Fichas_Encarroçadoras-MASCARELLO.indd 69

23/05/2018 14:49:29

70

MASCARELLO
Gran Micro S4

Gran Midi Escolar

Gran Midi Urbano

APLICAÇÃO rodoviário, turismo, escolar e

APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 9.600 a 12.400 mm
LARGURA 2.500 mm
ALTURA INTERNA 2.000 mm
ALTURA TOTAL 3.000 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB Volvo e VW

APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 9.600 a 12.400 mm
LARGURA 2.500 mm
ALTURA INTERNA 2.000 mm
ALTURA TOTAL 3.000 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB Volvo e VW

Gran Midi Rural

Gran Via

Gran Metro

APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 9.600 a 12.400 mm
LARGURA 2.500 mm
ALTURA INTERNA 2.000 mm
ALTURA TOTAL 3.000 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB Volvo e VW

APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 9.600 a 15.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 2.100 mm
ALTURA TOTAL 3.100 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB, Scania, Volvo

APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 12.000 a 14.000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 2.100 mm
ALTURA TOTAL 3.200 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, MBB, Scania, Volvo e VW

fretamento
escolar e fretamento
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO DE 7.400 a 9.1000 mm
LARGURA 2.380 mm
ALTURA INTERNA 1.950 mm
ALTURA TOTAL 3.150 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, MBB e VW

e VW
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Gran Metro Articulado

Roma M2

Roma M4

APLICAÇÃO urbana
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTODe 15.00 a 18.600mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 2.100 mm
ALTURA TOTAL 3.100 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS MBB, Scania, Volvo e VW

APLICAÇÃO rodoviário e fretamento
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 9.600 a 13.200 mm
LARGURA 2.500 mm
ALTURA INTERNA 1.940 mm
ALTURA TOTAL 3.200 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB, Volvo e VW

APLICAÇÃO rodoviário e fretamento
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 11.200 a 14.000 mm
LARGURA 2600 mm
ALTURA INTERNA 1910 mm
ALTURA TOTAL 3550 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB, Scania, Volvo

e VW

Roma R4

Roma R6

Roma R8

APLICAÇÃO rodoviário e fretamento
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 11.200 a 14.000 mm
LARGURA 2600 mm
ALTURA INTERNA 1910 mm
ALTURA TOTAL 3550 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS Agrale, Iveco, MBB, Scania, Volvo

APLICAÇÃO rodoviário e turismo
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 12.000 a 14.00 mm
LARGURA 2600 mm
ALTURA INTERNA 1.910 mm
ALTURA TOTAL 3.720 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS MBB, Scania, Volvo e VW

APLICAÇÃO rodoviário e fretamento
ESTRUTURA aço galvanizado
COMPRIMENTO De 12.600 a 14000 mm
LARGURA 2.600 mm
ALTURA INTERNA 1.910 mm
ALTURA TOTAL 3.870 mm
Nº DE PASSAGEIROS conforme a planta
CHASSIS MBB, Scania,Volvo e VW

e VW
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Divulgação/Neobus
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A
Raio-X
JOÃO PAULO LEDUR
Diretor
Tel 55 (54) 3026 2200
Fax 55 (54) 3026 2299
marketing@neobus.com.br
www.neobus.com.br

Neobus passou, nos últimos anos, por reestruturação e definição de nova
estratégia de atuação depois da incorporação pela Marcopolo. Em 2017,
várias ações foram tomadas para tornar a empresa e sua linha de produtos
mais adequados às novas demandas do mercado brasileiro. E alguns resultados
já foram sentidos, como o excelente desempenho no segmento de microônibus, no qual é a maior fornecedora para o programa Caminho da Escola. Nas
exportações alcançou o melhor resultado histórico com mais de 500 unidades em
2017.
Para este ano, a expectativa é a melhor possível. Começaram com algumas novas
vendas nos segmentos de urbanos e de micros. O mercado vai conhecer em
breve novo portfólio de produtos, agora focado no desenvolvimento de veículos
mais leves, competitivos e que ofereçam ainda mais eficiência para o operador
e conforto para o passageiro. A Neobus também já está desenvolvendo ações
para estreitar o relacionamento com clientes e fortalecer a rede de representantes
no Brasil e no exterior. O objetivo é ser reconhecida não somente pela inovação,
robustez e competitividade, mas também por rede de atendimento e assistência
técnica fortes e por oferecer o produto mais adequado para seus clientes.

ASSINATURAS LUMINOSAS
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision

Guia da Indústria de Ônibus 2018 | Junho 2018 | AutoData

Fichas_Encarroçadoras-NEOBUS.indd 72

24/05/2018 15:33:29

73
Thunder +
APLICAÇÃO urbana
COMPRIMENTO 7.400 a 9.800mm
LARGURA 2.400mm
ALTURA TOTAL 3.175 mm (com ar) - 2.990 mm (sem ar)
ALTURA INTERNA 1.965 mm
Nº DE PASSAGEIROS 10 a 45 sentados
CHASSIS compatíveis Agrale, MAN e Mercedes-Benz

Thunder way
APLICAÇÃO Urbano e escolar
COMPRIMENTO 7.100 a 8.600 mm
LARGURA 2.220 mm
ALTURA TOTAL 2.990 mm (com ar) – 2.815 mm (sem ar)
ALTURA INTERNA 1.935 mm
Nº DE PASSAGEIROS 9 a 33 sentados
CHASSIS compatíveis Agrale, MAN e Mercedes-Benz

Mega
APLICAÇÕES Urbano
Nº DE PASSAGEIROS 9 a 60 sentados
COMPRIMENTO 9.600 a 13.200 mm
LARGURA 2.550 mm
ALTURA TOTAL 3.375 mm (com ar) – 3.295 mm (sem ar)
ALTURA INTERNA 2.120 mm
CHASSIS Agrale, MAN, Mercedes-Benz, Volvo e Iveco
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VOLARE

Divulgação/Volare

P

Raio-X
JOÃO PAULO LEDUR
Diretor do Negócio Volare
Tel 55 (54) 2101 4000
Fax 55 (54) 2101 4948
marketing@volare.com.br
www.volare.com.br

ara a Volare, 2018 já está sendo um ano
especial. A fabricante celebra duas décadas
de atividades e se consolida como uma
marca jovem e inovadora. Das primeiras unidades
desenvolvidas justamente para atender o pequeno
e micro transportador, com um modelo leve para o
transporte de pessoas, se transformou em montadora
de uma linha completa de veículos com sucesso no
Brasil e no exterior. Já são mais de 60 mil unidades
comercializadas.
João Paulo Ledur, diretor de negócios diz:
“É fato que enfrentamos três anos difíceis e de baixa
demanda, e que ainda estamos longe dos níveis
recordes de produção e vendas dos anos de 2013
e 2014. Mas devagar e mantendo nossa estratégia
de atuação, seguiremos crescendo e ampliando a
presença da marca no Brasil e no exterior”.
No ano passado, a empresa voltou a crescer e
alcançou o melhor desempenho, com participação
de mercado recorde. “Mantivemos nossa
participação histórica no mercado total [abaixo de
10 mil kg de PBT], com mais de 50%, e ampliamos
pelo segundo ano seguido, a nossa atuação
internacional”.
A empresa entende que o mercado brasileiro de
micro-ônibus tem ainda muito a crescer e evoluir
no Brasil, seja para contribuir com a mobilidade
urbana, ou para aplicações de turismo, fretamento e
escolar. Todos esses segmentos vão contar cada vez
mais com a presença de veículos menores, ágeis,
robustos, seguros e práticos, como toda a linha
Volare. “Daí a nossa certeza de que, os próximos
anos serão de desenvolvimento e fortalecimento, da
Volare e de todo o setor brasileiro”.
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FLY 5
APLICAÇÕES escolar, executivo, fretamento e urbano
Nº DE PASSAGEIROS até 21
COMPRIMENTO 6.700 mm
LARGURA 2.010 mm
ALTURA TOTAL 2.735 mm
ALTURA INTERNA 1.910 mm
CHASSIS compatíveis Volare

FLY 6
APLICAÇÕES turismo e fretamento.
Nº DE PASSAGEIROS até 20
COMPRIMENTO 7.920 mm
LARGURA 2.010 mm
ALTURA TOTAL 2.735 mm
ALTURA INTERNA 1.910 mm
CHASSIS compatíveis Volare

FLY 9
APLICAÇÕES escolar, fretamento, urbano e executivo/limousine
Nº DE PASSAGEIROS até 46
COMPRIMENTO 8.000 - 9.040 mm ou 8590 a 9040 mm
LARGURA 2.360 mm
ALTURA TOTAL 2.995 mm ou 3080 mm
ALTURA INTERNA 1.954 mm
CHASSI compatível Volare

FLY 10
APLICAÇÕES escolar, fretamento, CFC, urbano e executivo/limousine
Nº DE PASSAGEIROS até 51
COMPRIMENTO 9.600 - 10.145 mm
LARGURA 2.360 mm
ALTURA TOTAL 3.140 mm
ALTURA INTERNA 1.954 mm
CHASSIS compatíveis Volare

IDENTIDADE SOB-MEDIDA
Traga seu projeto para a gente.
Technology with Vision
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VOLARE
Attack 8
APLICAÇÕES escolar, urbano, executivo, fretamento, unidade móvel, rural, 4x4 e CFC
Nº DE PASSAGEIROS até 36
COMPRIMENTO 6.535 a 8.800 mm
LARGURA 2.200 mm
ALTURA TOTAL 2.915 mm
ALTURA INTERNA 1.900 mm
CHASSIS compatíveis Volare

Attack 9
APLICAÇÕES escolar, urbano, executivo, fretamento, unidade móvel, rural, 4x4 e CFC
Nº DE PASSAGEIROS até 46
COMPRIMENTO 8.900 mm
LARGURA 2.200 mm
ALTURA TOTAL 2.915 (sem ar) – 3.040 mm (com ar)
ALTURA INTERNA 1.900 mm
CHASSIS compatíveis Volare

Access
APLICAÇÕES escolar, seletivo e urbano
Nº DE PASSAGEIROS 16+3 cadeirantes – 21+1 cadeirante (escolar) – até 25+1 cadeirante (urbano e seletivo)
COMPRIMENTO 7.350 mm (escolar) – 9.095 mm (urbano e seletivo)
LARGURA 2.360 mm
ALTURA TOTAL 2.910 mm
ALTURA INTERNA 2.365 mm no 1º piso e 1.910 mm no 2º piso
CHASSIS compatíveis Volare

Access-E
APLICAÇÕES Urbano
Nº DE PASSAGEIROS até 39+1 cadeirante
COMPRIMENTO 9.150 mm
LARGURA 2.430 mm
ALTURA TOTAL 3.380 mm
ALTURA INTERNA 2.682 mm
CHASSIS compatíveis Volare

Acabamentos injetados para

Technology with Vision
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IVECO

Divulgação/iveco

A
Raio-X
HUMBERTO SPINETTI
Diretor de Negócios da Iveco Bus para a América Latina
GUSTAVO SERIZAWA
Gerente de Marketing da Iveco Bus para a América Latina
tel 55 (31) 3888 7222
www.iveco.com.br

rede de concessionárias Iveco está distribuída
estrategicamente pelo Brasil. No pós-venda
os técnicos são orientados a minimizar os
impactos que um veículo parado causa na operação
do cliente. Os pacotes de serviços são pautados
por dois pilares: disponibilidade da frota e custo
operacional. Em 2018, a expectativa de entregas é
grande, não somente para o Brasil, como também
para demais países da América Latina.
Após quedas de produção acumuladas há mais
de quatro anos, em 2017 a indústria de veículos
de transporte de passageiros deu sinais de leve
recuperação. A situação econômica adversa tem
sido um fator preocupante mas o otimismo já está
ganhando proporções no mercado. A princípio a
previsão de crescimento do PIB para 2018 é de cerca
de 2,7% e tem sido revisada positivamente ao longo
dos últimos meses. É um número, e principalmente,
uma tendência que não se vê há algum tempo no
Brasil. Outros indicadores também já demonstram
melhora nesse ano, como a inflação baixa, que deve
ficar próximo de 4%, assim como a taxa básica de
juros que está em patamares bastante atrativos.
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Daily Vetrato 45S17

Daily Vetratro 50C17

APLICAÇÃO implementação de veículos tipo van de passageiros
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7 (Euro V), 4 cilindros em linha, 3.0 litros, 170 cv

(125 kW) @ 3500 rpm, 400 Nm (40,8 Kgf.m) @ 1250 – 2900 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 480 mecânica, e ZF 6S 420 (opcional), 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.330 mm
PESO 4.200 Kg

APLICAÇÃO implementação de veículos
tipo van de passageiros
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7
(Euro V), 4 cilindros em linha, 3.0 litros,
170 cv (125 kW) @ 3500 rpm, 400 Nm
(40,8Kgf.m) @ 1250 – 2900 rpm
TRANSMISSÃO ZF 6S 480 mecânica, e
ZF 6S 420 (opcional), 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.950 mm
PESO 5.000 Kg

Daily Minibus 45S17

Daily Minibus 50C17

Daily Elevittá

APLICAÇÃO fretamento / turismo
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7

APLICAÇÃO fretamento / turismo
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7

APLICAÇÃO fretamento / turismo com

(Euro V), 4 cilindros em linha, 3.0 litros,
170 cv (125 kW) @ 3500rpm, 400 Nm
(40,8Kgf.m) @ 1250 – 2900 rpm.
TRANSMISSÃO ZF 6S 480 mecânica, e
ZF 6S 420 (opcional), 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.330 mm
PESO 4.200 Kg

(Euro V), 4 cilindros em linha, 3.0 litros,
170 cv (125 kW) @ 3500rpm, 400 Nm
(40,8Kgf.m) @ 1250 – 2900 rpm.
TRANSMISSÃO ZF 6S 480 mecânica, e
ZF 6S 420 (opcional), 6 marchas a frente
(sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.950 mm
PESO 5.000 Kg

acessibilidade de até 3 cadeirantes
MOTOR FPT Industrial - F1C, Conama P7
(Euro V), 4 cilindros em linha, 3.0 litros,
170 cv (125 kW) @ 3500rpm, 400 Nm
(40,8Kgf.m) @ 1250 – 2900 rpm.
TRANSMISSÃO ZF 6S 480
mecânica, e ZF 6S 420 (opcional),
6 marchas a frente (sincronizadas)
TRAÇÃO 4X2
ENTRE-EIXOS 3.330/3.950 mm
PESO 4.200/5.000 Kg
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MERCEDES-BENZ

Divulgação/MBB

Raio-X
JEFFERSON FERRAREZ
diretor de Vendas e Marketing Vans
da Mercedes-Benz do Brasil
Tel 4173-6611
Fax 4173-7667
www.mercedes-benz.com.br

A

linha Sprinter tem atendido a expectativa dos nossos clientes pela
tecnologia, segurança, conforto e rentabilidade que oferece nas mais
variadas operações do transporte.
Nos últimos anos, aumentamos nosso market share em mais de 21 pontos
porcentuais, saltando de 15% em 2012, para cerca de 37% em 2017. Para este
ano, nosso objetivo é aumentar nossas vendas em 15%, incrementando ações
focadas nos clientes, como o Mercedes-Benz Service Care e a revisão com preço
fixo declarado para os veículos Sprinter, além de continuarmos investindo nos
nossos Van Centers e Centros Especializados em nossa rede.
A Mercedes-Benz oferece ao mercado uma ampla linha de vans de passageiros,
com os modelos Sprinter 9+1 [9 assentos para os passageiros mais o banco do
motorista], 15+1, 17+1 e 20+1. Um leque abrangente de soluções para a escolha
dos clientes que atuam no transporte urbano, fretamento, turismo, VIP, executivo
e escolar.

415 e 515 CDI
NÚMERO DE PASSAGEIROS 9+1 / 15+1 / 17+1 / 20+1
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS 3.665 / 4.325 mm
COMPRIMENTO TOTAL 5.910 / 6.945 / 7.345 mm
ALTURA (sem e com ar-condicionado) 2.380 / 2.580 / 2.660 /2.860 mm
ALTURA INTERIOR (máxima) 1.600 mm
DIÂMETRO DE GIRO 13.600 / 15.600 mm
VÃO DA PORTA LATERAL (altura e largura) 1.520 e 1.300 / 1.820 e 1.300 mm
VÃO DA PORTA TRASEIRA (altura e largura) 1.540 e 1.565 / 1.840 e 1.565 mm
MOTOR
POTÊNCIA 146 cv / 110 kW @ 3.800 rpm
TORQUE 33,6 kgf.m / 330 Nm @1.200 – 2.400 rpm
TRANSMISSÃO mecânica de seis marchas, ZF-6S 450
FREIOS Freio hidráulico de duplo circuito com servo depressão, freio a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados. ®

Exclusivo programa eletrônico de estabilidade (ESP Adaptativo 9i ). Integra sistema de antibloqueio de freios (ABS), sistema de controle
de tração, servofreio de emergência e distribuição eletrônica da força de frenagem.
PESO BRUTO TOTAL 3.880 / 5.000 kg
PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 5.500 / 7.000 kg
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RENAULT
O
Divulgação/Renault

Raio-X
ALEXANDRE OLIVEIRA
Diretor de Vendas a Empresas da Renault do Brasil
Tel 55 (41) 3380-2000
brasil@renault.com
www.renault.com.br

Renault Master é líder do segmento de
vans e minibus até 3,5 toneladas de peso
bruto total há quatro anos. Conseguimos
crescer em 2017, mesmo com o mercado em
queda. Para este ano, nossas perspectivas são
positivas, com a gradativa melhora dos indicadores
macroeconômicos. Detemos 67% de participação
de mercado no segmento de minibus e 51% no
de furgões – incluindo ambulâncias. Apesar de já
serem números expressivos e da chegada de novos
concorrentes, acreditamos que podemos ir além.
Isso porque, mais que veículos, oferecemos aos
nossos clientes um excelente pacote de serviços,
que inclui planos de manutenção completos e
o atendimento pela rede Pró +. Voltada para o
proprietário do veículo comercial ou frotista, é um
dos grandes diferenciais da Renault no País.

Master Minibus 2.3 16V
MOTOR
POTÊNCIA 130 cv / 95 kW @ 3.500 rpm
TORQUE 31,7 kgf.m / 310 Nm @ 1.500 rpm
NÚMERO DE PASSAGEIROS 16
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS 4.332 mm
COMPRIMENTO TOTAL 6.198 mm
ALTURA 2.496 mm
FREIOS a disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira.
TRANSMISSÃO mecânica, 6 velocidades à frente + marcha ré
PBT (kg) 3.750
PBTC 4.250 kg
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