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Recentemente lançados na China, os caminhões da Família Aumark S trazem atributos
premium de conforto, desempenho e segurança e atenderão no Brasil os segmentos de leves e
médios.

Batizados de Citytruck, os modelos de 6.5 e 11 toneladas já começam a ser comercializados
em toda a rede de concessionárias. O modelo 09 toneladas será comercializado a partir de
2021.

Nova cabine oferece mais eficiência aerodinâmica e o design arrojado aponta um novo estilo
global para veículos urbanos nesta década.

A marca também fortalece sua rede de concessionárias e conta com nova Associação Nacional
de Revendedores Foton - Abrafoton.

A Foton apresenta ao mercado brasileiro sua nova geração de caminhões leves e médios.
Trata-se da nova Família Aumark S, veículos que trazem, de série, os mais elevados conceitos
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de segurança, desempenho e conforto. Os novos caminhões, recentemente lançados na
China, chegam ao País em três versões, sendo o Citytruck 6.5-15, Citytruck 9-16 e Citytruck
11-16.

“Esses veículos serão um novo marco na história da logística urbana brasileira. São caminhões
que trazem, de série, itens de conforto e segurança que até então só eram encontrados como
opcionais”, comenta Márcio Vita, CEO da Foton no Brasil.

Os novos modelos da família Aumark S serão importados inicialmente. Para Márcio Vita, “há
uma boa expectativa em relação ao desempenho em vendas, uma vez que os veículos trazem
atributos de qualidade superiores aos concorrentes e preços mais competitivos”. Na China,
esses caminhões foram lançados em 2018 e já apresentam resultados de vendas positivos, em
torno de 280 mil unidades vendidas.

Atributos Técnicos

O trem-de-força dos novos caminhões segue com a harmoniosa dobradinha motorização
Cummins e transmissão ZF, que asseguram otimização do consumo, reduzidos níveis de
emissões e atende as normas Proconve P7, além de oferecer durabilidade e resistência
reconhecidas.

A versão Citytruck 6.5-15 vem equipada com o motor Cummins ISF 2.8 L com potência de 150
cavalos e torque de 360 Nm, e é acoplado à transmissão ZF 5S 368, sincronizada com
overdrive. Já a versão Citytruck 11-16 traz o motor Cummins ISF 3.8 L com potência de 156
cavalos e torque de 500 Nm em conjunto com a transmissão ZF 6S 500, sincronizada e com
Overdrive. Ambas possuem janela para tomada de força (PTO).

A versão Citytruck 9-16 vem equipada com o mesmo trem-de-força, portanto com mesma
potência e torque. A diferença está no entre eixos menor, de 3,8 metros, tanque de combustível
e pneus menores. Seu PBT é de 8.500 quilos, enquanto o modelo de 11 toneladas é de 10.116
quilos legal e 11 mil quilos na capacidade técnica.
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Os veículos contam com sistemas de injeção common rail e tratamento dos gases de escape
com tecnologia SCR, tecnologia eficaz e confiável na redução de emissões. As novas versões
da família Aumark S também são as únicas da categoria com tanques de ar e de combustível
em alumínio e com maior capacidade. O tanque do Citytruck 6.5-15 comporta 120 litros de
diesel, o 9-16 possui capacidade para 160 litros, enquanto o Citytruck 11-16 comporta 200
litros de diesel.

Os três novos caminhões da Foton Caminhões contam com freio a ar, da WABCO,
reconhecido por sua alta eficiência e disponibilidade de componentes, garantindo mais
segurança e conforto durante a operação. E a versão Citytruck 6.5-15 é o único da categoria
que vem equipado com freio a ar, tanto no freio dianteiro como no traseiro.

Os novos modelos de caminhões da Família Aumark S contam com freio motor e possuem
uma tecla de ajuste de condução, para favorecer a redução no consumo de combustível. Além
disso, possuem sistemas de segurança ativa da WABCO como freios ABS e EBD – Eletronic
Brake Force Distribution no Citytruck 6.5-15, ABS nos 9-16 e 11-16, bem como DRL - Daytime
Running Light - em LED, fornecendo mais segurança na condução do motorista, mas também
aos pedestres e outros condutores.

Os novos veículos também apresentam sistema de segurança passiva que atendem aos mais
severos requisitos de segurança europeus (norma ECE R29), para casos de colisões em geral.

O arrojado design das novas cabines foi inspirado em estudos da Foton sobre os caminhões
urbanos do futuro, valorizando conceitos como aerodinâmica, leveza, fluidez e elegância. O
design também aproxima os novos veículos comerciais urbanos a automóveis de passeio,
oferecendo aos motoristas experiência e sensação semelhantes de conforto ao dirigir.

São duas opções de cabine, ambas com defletores de série, uma exclusividade da Foton
Caminhões. Estes equipamentos aprimoram a aerodinâmica, principalmente quando o veículo
vem implementado com baú.

Com vistas ao aumento da produtividade logística, os designers da Foton se preocuparam em
ampliar o espaço interno das cabines da nova geração dos caminhões Aumark S. O Citytruck
6.5-15 tem largura interna de 1.690 mm e os Citytruck 9-16 e 11-16 tem largura interna de
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1.880 mm.

De porta a porta, a largura da cabine é de 1.880 mm para a versão 6.5 toneladas e de 2.060
mm no caso dos 9 e 11 toneladas, atendendo a cada necessidade. A altura interna do piso ao
teto é de 1.400 mm para todas as versões. Da parede traseira ao para-brisa na região central
das cabines a medida é de 1.480 mm.

Produzidas em aço de alta resistência, com novos processos de pintura que garantem maior
aderência e resistência a intempéries, elas possuem revestimento interno em cores creme
claro e escuro e contam com materiais de alta qualidade, resistência e fácil limpeza.

O volante dos novos caminhões da família Aumark S conta com regulagem de altura e
profundidade. Teclas multifunções no volante do modelo Citytruck 11-16 ampliam o conforto e
comodidade do motorista, que também possui uma multimídia MP5 que oferece possibilidade
de inclusão de câmera de ré e pareamento do telefone celular.

O painel inteligente dos modelos Aumark S auxilia e alerta o motorista sobre quilometragem,
consumo de combustível, marcha engatada da transmissão, código de mal funcionamento,
ajuste da luz da tela, informações de manutenção, alarme do cinto de segurança e alarme de
travamento da cabine durante a condução. Acompanhando o moderno design da cabine, o
para-brisa oferece ampla visão, o que aprimora consideravelmente a dirigibilidade.

Pensando no conforto do motorista e passageiro, a Foton traz aos modelos da nova família
Aumark S bancos com excelente ergonomia e regulagens longitudinal e de inclinação, sendo a
cabina constituída de um prolongamento na parede traseira para ajudar nesses ajustes dos
bancos.

Outra grande vantagem para o cliente que adquire os novos Foton é a garantia de três anos ou
100 mil quilômetros, de para-choque a para-choque, valendo o que ocorrer primeiro, com mão
de obra grátis nas duas primeiras revisões.

Os novos Foton estão disponíveis nas cores branca, azul, vermelha, prata e preta.
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A nova família de veículos Aumark S apresentam elevada robustez e durabilidade. O Foton
Aumark S Citytruck 6.5-15 tem peso bruto total (PBT Técnico) de 6.660 quilos, enquanto o
Foton Aumark S Citytruck 9-16 é de 8.850 quilos. O Foton Aumark S Citytruck 11-16 tem peso
bruto total (PBT Técnico) de 11 mil quilos, ou seja, estão projetados para desafios inesperados.

Fotos: divulgação
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