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Fabricante oferece à cadeia agrícola opções customizadas da linha 2015 para operações
rodoviárias e off-road
Na 22ª edição da Agrishow, realizada de hoje (27 de abril) a 1º de maio, em Ribeirão Preto
(SP), a Scania expõe em seu estande cinco caminhões da gama 2015: dois da linha off-road –
G 440 6x4 e G 480 6x4 –, os rodoviários P 360 e R 620 e o semipesado P 310 8x2. Além de
soluções de serviços para a cadeia da cana e grãos.
O espaço da Scania, de 600 metros quadrados, também conta com um chassi de ônibus F 250
4x2 (que pode ser usado no transporte de funcionários com todo o conforto, rentabilidade e
robustez) e um motor industrial estacionário DC13 74A, que serve para diversos tipos de
aplicações severas, especialmente nos setores agrícola, industrial e de construção, em
equipamentos originais ou repotenciamento.
“O público da Agrishow encontra no estande da Scania as melhores soluções de produtos,
serviços e modalidades financeiras (Scania Banco e Consórcio Scania) para as operações de
transporte do mercado agrícola e setor sucroenergético”, afirma Márcio Furlan, gerente de
Marketing e Comunicação da Scania no Brasil. “Nossos portfólios off-road e rodoviário 2015
proporcionam aos clientes os melhores torques, reduzido consumo de combustível e baixo
custo operacional com foco total na produtividade.”
Produtividade por segmento
Ao visitar o espaço da Scania, o cliente encontra diversas atrações. Os cinco caminhões
expostos atuam em diferentes fases, desde a de colheita e transporte da cana, até o
escoamento do produto acabado (açúcar e etanol), por distâncias curtas e longas, e também
de grãos.
Os caminhões pesados G 440 e G 480, com configuração de rodas 6x4 e versões plataforma
ou cavalo mecânico, oferecem a alternativa mais eficaz entre os concorrentes para as usinas
que utilizam veículos nesses modelos. Tradicionalmente, nesse tipo de operação o
caminhão-plataforma é acoplado a duas carretas (“julietas”), formando a composição
conhecida como treminhão, que leva dois conjuntos e soma sete eixos. Por outro lado, a
versão cavalo mecânico é ideal para a aplicação como rodotrem. O rodotrem vem ganhando
espaço nas usinas por conta da maior capacidade de carga, da versatilidade e rapidez do
sistema bate-volta, o que otimiza o uso do cavalo mecânico.
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Os rodoviários P 360 e R 620 podem ser utilizados no escoamento do produto acabado (açúcar
e etanol) e também de grãos do campo até as rodovias. O primeiro desenvolve 360cv de
potência, e o R 620 oferece a máxima força da Scania no Brasil com o motor V8 de 620cv,
para os clientes que precisam transferir grande quantidade de carga com implementos
maiores.
Já o semipesado P 310 8x2 pode ser usado no escoamento do produto acabado em distâncias
mais curtas e no serviço de caminhão-coleta de peças, componentes e insumos no trajeto
entre grandes centros urbanos e usina. O modelo também faz muito sucesso nos segmentos
agrícola e hortifrúti, por ser equipado com motor de elevado torque com grande economia de
combustível e suspensão a ar, que preserva a carga contra impactos.
A linha off-road 2015 da Scania oferece aos clientes a mais completa gama de modelos,
versões de tração, distâncias entre eixos, pacotes de itens de série e opcionais que
proporcionam máxima produtividade, eficiência na dirigibilidade, segurança, robustez,
durabilidade, ergonomia e conforto para o operador. A linha é formada pelas cabines P e G. A
cabine P oferece os modelos P 310 e P 360, todos com configuração de rodas 6x4. Já a cabine
G disponibiliza os caminhões G 440 e G 480, também vendidos com tração 6x4.
A Scania apresenta ainda suas soluções de serviços personalizadas para os segmentos de
cana e grãos. O leque contempla o atendimento remoto no local de operação do cliente, para
aumentar a disponibilidade do veículo. Isso resulta na agilidade das manutenções e na
racionalização dos custos operacionais. Esse serviço pode ser customizado de acordo com as
necessidades de cada segmento, incluindo a disponibilização de estoque de peças mais
utilizadas, ferramentas e equipamentos específicos para a manutenção, além da presença de
técnicos especializados para o pronto atendimento.
A Scania ainda propicia ao cliente seus programas de manutenção, formados por um conjunto
de serviços adequados a cada tipo de veículo e operação. Esses programas geram muitos
benefícios: cobertura nacional, melhoria na performance, maior disponibilidade do veículo e
conhecimento do custo de manutenção, pois permitem ao cliente trabalhar com um fluxo de
caixa uniforme.
O estande da Scania conta com equipes de vendas de veículos e serviços, bem como de
soluções financeiras do Scania Banco (financiamentos e seguros) e Consórcio Scania.
Serviço:
22ª AGRISHOW – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação
Data: De 27 de abril a 1° de maio de 2015
Local: Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto (SP)
Horário:das 8h às 18h
www.agrishow.com.br
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