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Scania Zone:  

Apoiar os clientes a operarem de forma sustentável  
 

• Scania Zone é um serviço de base, posicionado e apto a prestar 
assistência automática aos veículos. 

• Ajuda os motoristas a cumprirem as regras de trânsito e ambientais, 
proporcionando uma operação sustentável dos camiões e assegurando 
uma maior segurança aos cidadãos. 

• A assistência aos camiões em tempo real e em zonas predefinidas ajuda 
os condutores a reduzirem as emissões, os congestionamentos e o ruído. 

• Um apoio excelente para conseguir satisfazer a crescente procura de 
assistência local e o aumento das preocupações de segurança quando os 
camiões operam em áreas sensíveis.   

 

 
“Scania Zone é a ferramenta perfeita para uma maior aceitação dos camiões em todos 
os tipos de zonas sensíveis ou muito movimentadas,” afirma Clara Wallin, Sustainable 
Solutions Manager dos Serviços Conectados Scania. “As transportadoras conseguem 
agora predefinir como e quando os seus camiões devem operar, tendo em conta 
determinadas considerações de velocidade, ruído e outras emissões, o que levará 
obviamente a uma maior sustentabilidade e mais segurança.” 
 
Scania Zone é um extra opcional do pacote de Gestão de Frotas, da Scania e permite 
a cada cliente ligar-se a uma política (como a “Max speed 15 kmph” (Velocidade 
máxima 15 km/h), até uma zona geocercada predefinida, de modo a que quando o 
veículo entra nessa zona, ele cumpre automaticamente o regulamento. Uma política 
que tanto pode ser informativa, alertando o condutor, como voluntária, alterando para 
o comportamento do veículo, mas que pode ser anulada pelo condutor. 
 
As zonas podem ser extensas áreas geográficas, mas também secções mais limitadas 
ao longo de uma auto-estrada privada. Podem ser definidas diversas zonas, mas 
estas também podem sobrepor-se entre si, dentro de uma determinada área. Podem 
também ser definidas apenas para um determinado período de tempo, como, por 
exemplo, durante a noite. Quando um camião chega ao fim de uma zona, retoma 
novamente a operação normal.  
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Scania Zone facilita o acerto das configurações de um veículo no Sistema de Gestão de Frotas da 
Scania (Scania Fleet Management System), em especial em áreas onde são aplicáveis condições e 
regras privadas, por vezes apenas a determinadas horas do dia, ou em determinados dias, por 
exemplo. Deste modo, é prestada ao condutor uma ajuda automática.  

 

“Muitas cidades na Europa estão a implementar diferentes tipos de zonas, a fim de 
melhorar a qualidade do ar, a segurança ou os engarrafamentos,” refere Wallin. “As 
emissões de ruído também estão limitadas a um valor de 72 dB, segundo o PIEK, que 
é a norma de facto aplicada numa série de países. A assistência Scania Zone faz com 
que o cumprimento individual das regras seja muito mais fácil.” 
 

As políticas disponíveis logo desde o início incluem: limites de velocidade, baixas 
emissões (como zero emissões de escape ao conduzir um híbrido), baixo ruído 
(condução elétrica) e carroçaria em geral (por exemplo, ligar os médios ao conduzir 
junto de uma zona de escola). Estas regras representam apenas uma pequena 
percentagem das políticas que irão ser potencialmente disponibilizadas no futuro para 
diferentes aplicações.    

 

Video: https://www.scania.com/group/en/scania-zone-support-customers-operating-
in-a-sustainable-
way/?utm_source=NewsletterDaily&utm_medium=Email&utm_campaign=September
2018  

 

Para mais informações, contacte: 

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks 
Telefone: +46 70 289 83 78; e-mail: orjan.aslund@scania.com 
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