
CARGA A GRANEL | ADR A GRANEL

Cumprimente os 
pesos pesados



Transporta as cargas mais pesadas 
nas estradas mais longas. Por outras 
palavras, é um peso pesado. Com 
o peso máximo de uma carga em    
cons tante alteração, tem a experiência 
suficiente para saber o que vale 
a pena pagar num camião com muitos 
quilómetros para percorrer. E sabe  
que a diferença entre uma solução 
personalizada especificamente para 
o seu setor e outro camião pode 
representar a diferença entre o êxito 
e o fracasso.
 Não se esqueça disso ao entrar no 
mundo dos camiões e serviços Scania 
de nova geração, personalizados para 
os pesos pesados do transporte de 

carga a granel. Sem dúvida que  
será difícil resistir aos componentes 
de alta qualidade, aos exteriores  
com design avançado e aos serviços 
inteligentes. Mas tudo isso já faz parte 
do nosso ADN.
 Para obter o melhor negócio 
possível, terá de se reunir connosco. 
Deixe-nos criar uma solução que 
permita cortar os seus custos, otimizar 
a carga e melhorar o desempenho  
em termos de entregas atempadas. 
Porque no fim de contas, essa 
é a verdadeira definição de um 
parceiro de qualidade. Alguém que 
compreende que permanecer no  
topo implica nunca estar parado.

Personalizado 
para o único 
negócio que 
interessa. 
O seu.
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Tempo bem 
aproveitado
Quer transporte mercadorias perigosas ou produtos manufaturados, 
sabe que um buraco na estrada pode resultar em perdas de receitas. 
Num mundo regido pela oferta e pela procura, os prazos apertados 
e os requisitos exigentes estão sempre presentes. Não basta estar 
um passo à frente quando um simples contratempo pode fazê-lo 
recuar dois passos. É por isso que dispomos dos serviços, dos 
técnicos, do equipamento e da capacidade para garantir que o seu 
tempo na estrada é, realmente, dedicado a estar em funcionamento.

Disponibilidade do Veículo04



Disponibilidade
A nossa rede mundial de assistência 
é composta por mais de 18.000 profissio-
nais e 1.600 oficinas. Isso significa que 
encontrará certamente um concessionário 
local, especializado em veículos pesados 
e equipado com todas as peças funda-
mentais para avarias em viagem, ao longo 
do seu percurso diário, normalmente com 
horários muito flexíveis.

Contrato de Manutenção Scania  
com planos flexíveis
Cada camião tem um tipo de operação 
e um estilo de condução únicos. Por isso, 
a sua manutenção também deveria ser 
única. O nosso novo padrão para contratos 
de manutenção utiliza dados do funciona-
mento do seu veículo para analisar quando 
é que é preciso levar a cabo uma manu-
tenção e quais são as operações a reali-
zar. A manutenção do reboque e do equi-
pamento relacionado com ADR pode ser 
facilmente integrada no plano flexível. 
Além disso, é possível adicionar substitui-
ções preventivas de componentes estra-
tégicos, como alternadores e baterias, 
mediante um pagamento mensal. Isso 
permite-nos ser proativos ao nível do 
 planeamento e da administração, o que  
lhe permite concentrar-se no que real-
mente importa: o seu negócio e as suas 
operações de transporte.

Contrato de Manutenção e Reparação
Um contrato de Manutenção e Reparação 
Scania bem planeado constitui uma 
vantagem significativa para a melhoria da 
disponibilidade do veículo. A oportunidade 
de definir o âmbito do seu contrato em 
colaboração com a sua oficina permite-lhe 
usufruir de uma solução totalmente 
personalizada.

Diagnóstico remoto
Se ocorrer uma paragem imprevista, 
podemos diagnosticar o veículo e forne-
cer ao motorista instruções imediatas 
sobre o que fazer, orientando-o para a  
oficina mais próxima ou indicando que 
aguarde pela Scania Assistance. Realizar 
o diagnóstico dos dados do seu veículo 
enquanto está na estrada, permite às 
oficinas Scania: detetar com antecedência 
a intervenção que deve ser realizada, 
preparar os recursos necessários (peças 
e ferramentas), disponibilizar os técnicos 
mais adequados com acesso à informação 
precisa. Tudo para reduzir o tempo  
de paragem do seu veículo na oficina.

Scania Assistance
Se uma avaria em viagem o impedir de 
chegar à oficina, a oficina pode ir ter 
consigo. Onde quer que esteja, a Scania 
Assistance está disponível a qualquer 
hora, todos os dias do ano, em situações 
de emergência. Basta uma chamada para 
contactar um coordenador de serviços 
que conhece o seu Scania e fala o seu 
idioma. Poderemos então dizer-lhe como 
o podemos ajudar e quanto tempo irá 
demorar. A Scania Assistance também 
utiliza diagnóstico remoto para reduzir 
o tempo de inatividade.

Scania Fleet Care
Independentemente da marca ou da 
idade, o serviço Scania Fleet Care tratará 
de toda a sua frota e garantirá que cada 
veículo rende o máximo possível. O seu 
gestor de frota pessoal utilizará a tecnolo-
gia mais recente e as melhores práticas 
para organizar cada paragem para manu-
tenção com o mínimo de perturbações. 
Os nossos analistas especializados con-
trolam os dados do seu negócio e da oficina 
para que possa enfrentar as causas de 
paragens não planeadas e melhorar 
a  disponibilidade da sua frota.

Eletricidade
As falhas de energia podem ser muito 
frustrantes, especialmente quando se 
investe num camião fiável e robusto. 
Optando pelo nosso alternador de 
150 amp, a corrente de carga será mais 
elevada do que a carga, mesmo ao ralenti. 
Isso também pode permitir um pacote de 
baterias Dual, com um par de baterias de 
arranque separado para salvaguardar 
a sua capacidade para ligar o veículo. 
As luzes LED com uma duração superior 
são outra forma simples de evitar para-
gens desnecessárias.

Soluções de financiamento
Estas soluções podem contribuir de forma 
significativa para aumentar a disponibili-
dade do veículo, garantindo custos previ-
síveis e riscos calculados durante todo 
o ciclo de vida útil. Apesar de sermos uma 
empresa global, atuamos localmente para 
garantir que a sua solução se adequa às 
suas necessidades, ciclos comerciais 
e riscos. Ajudamo-lo a otimizar os seus 
custos de financiamento, fluxo de caixa 
e impostos, criando os melhores planos 
de financiamento, dado que, ao contrário 
das instituições bancárias, a nossa equipa 
de profissionais conhece os aspetos 
financeiros do setor dos transportes.
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Produtividade

A amplitude das 
nossas cabinas 

Highline pode ser 
tentadora. O mesmo 

se pode dizer da 
oportunidade de ter 

100 kg de carga 
adicional. Isto é o que 

poupa quando 
escolhe o tejadilho 

normal.

Poupar às custas do 
banco do motorista 

não é recomendável. 
É mais sensato optar 

por um banco do 
passageiro rebatível 

que lhe permite 
poupar 19 kg.

Se a legislação 
local permitir 

a utilização de um 
para-choques 

dianteiro mais alto, 
poderá ganhar 

mais 4–5 kg.
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O peso do 
sucesso
Quando a sua carga é limitada por regras e regulamentos que 
restringem o peso total, o seu camião pode tornar-se no seu maior 
inimigo. Mas o risco não faz parte do nosso vocabulário, pelo que 
pensamos em maior e mais leve. Quando menos 100 quilos no seu 
camião significam a entrada de 800 € no seu bolso, a redução de 
peso é crucial para o seu negócio. É por isso que oferecemos 
soluções totais que garantem não apenas que pode deitar fora 
alguns quilos, como permitem aumentar a sua produtividade. 

Adaptabilidade da carroçaria
A Interface de Comunicação da Carroçaria, 
ou BCI, liga o seu camião à respetiva 
 carroçaria e ajuda-os a comunicar. Esta 
opção é crucial para programar as funcio-
nalidades de segurança e as funcionalida-
des adicionais quando se utiliza a tomada 
de força.

Tomada de força e kit de bomba hidráulica
A tomada de força, ou PTO, é uma escolha 
importante que afetará a sua capacidade 
de carga e descarga. E como sabemos 
que cada negócio é único, oferecemos 
uma gama de PTOs e kits de bomba 
hidráulica que apoiarão as suas 
necessidades únicas de potência.

Scania FMS
Assuma o controlo da sua frota e otimize 
o seu negócio. O Scania FMS é um con-
junto avançado de serviços que liga os 
seus veículos e motoristas ao escritório. 
Isso garante dados operacionais em 
tempo real, 24 horas por dia, que o  
ajudarão a identificar e agir de acordo 
com detalhes chave necessários para 
aumentar a produtividade da sua frota 
e do seu negócio. Todos os serviços estão 
facilmente acessíveis no portal FMS e na 
aplicação, que lhe permite comunicar com 
os seus motoristas através do sistema de 
infotainment e enviar destinos diretamente 
para o sistema de navegação.
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Produtividade

Mude a suspensão 
pneumática de dois 
foles para quatro 
e poupe 31 kg.

Escolha travões de 
disco em vez de 

travões de tambor 
e ganhe 51 kg por eixo.

Opte pelo prato de 
engate de montagem 

direta e acrescente 
82 kg à carga.

A escolha da 
solução correta 

para a bateria 
constitui um 

número de 
equilibrismo com 

um potencial de 
carga de 34 kg.

Depósitos de 
combustível 
em alumínio 

poupam 1 kg de 
peso por cada 10 
litros de volume. 

E depósitos de 
ar em alumínio 

acrescentam 13 kg 
de poupança.

Otimização de peso
A personalização do seu 
camião através de escolhas 
inteligentes que permitam 
otimizar o peso constitui 
a chave para o aumento  
da sua flexibilidade.
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Produtividade

Beneficie das 
vantagens do Scania 

Retarder. Ainda que 
prescindir dele 

aumentaria a sua 
carga útil. Em 113 kg, 
para ser mais exato.

As jantes em 
alumínio poupam 
15 kg por jante.
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Dê combustível  
ao seu futuro
Nunca se sabe onde o próximo trabalho o levará. Nenhum outro tipo  
de transporte é tão imprevisível como o transporte a granel. Por vezes 
passa horas preso no trânsito; outras vezes em longas estradas sinuo-
sas, atravessando fronteiras. Na verdade, você conduz muito mais do 
que a maior parte das pessoas. E isso é bom. Porque a eficiência no 
consumo de combustível permite poupar dinheiro. Quer saber como? 
Obrigado por perguntar.

Aerodinâmica
A nova geração incorpora 
defletores de ar laterais e no 
tejadilho, bem como um design 
melhorado da secção dianteira 
da cabina, que permitem redu-
zir a resistência aerodinâmica. 
Esta é apenas uma amostra 
dos melhoramentos ao nível 
da aerodinâmica que esta 
geração tem para oferecer, 
permitindo poupar 
combustível.

Melhoramentos do motor
Os nossos motores já são 
conhecidos pela eficiência em 
termos de combustível. Agora 
estão ainda melhor. Melhores 
radiadores, para além de 
melhores injetores e câmaras 
de combustão, tornam possí-
veis poupanças adicionais. 
Além disso, a nova relação de 
2,35 do eixo traseiro também 
permite reduzir o regime do 
motor, originando um menor 
consumo de combustível.

Scania Driver Services
Os nossos programas abran-
gem todos os aspetos da con-
dução profissional. Os nossos 
programas de formação indivi-
dualizada contínua e o respeti-
vo seguimento potenciam os 
efeitos positivos da formação. 
Num setor com margens  
curtas, a experiência pode 
fazer toda a diferença. Formar 
os seus motoristas permite 
reduzir o risco de acidentes, 
assim como o desgaste dos 
camiões. E quando se trata de 
poupar combustível, os Scania 
Driver Services permitem uma 
redução do consumo de com-
bustível de pelo menos 6 %.

Ecolution
Esta é uma das soluções mais 
abrangentes e avançadas para 
melhorar a economia de com-
bustível. Objetivos claros 
e uma estreita colaboração 
com acompanhamento contí-
nuo são as chaves do sucesso, 
para além de uma combinação 
de veículos otimizados, gestão 
personalizada dos motoristas 
e programa de manutenção 
alargado. O resultado? Uma 
redução de até 10 por cento  
ao nível do consumo de 
combustível.

Eficiência de combustível 11
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Rentabilidade Operacional Total14



Eficiência de combustível
O combustível representa uma 
percentagem relativamente elevada dos 
custos operacionais, normalmente cerca 
de 30 %. O Ecolution by Scania constitui 
uma forma eficaz de poupar combustível 
e ganhar dinheiro. As poupanças de 
combustível nos veículos Ecolution atuais 
representam até 10 %, em comparação 
com o veículo de referência. As melhorias 
gerarão poupanças imediatas e a longo 
prazo. Segue-se um cálculo típico.

Consumo médio: 30 l/100 km

Quilometragem anual: 170.000 km

Custo médio do combustível: 1 €/l

Custo anual total do combustível: 51.000 €

10 % de combustível poupado: 5.100 €/ano

Eis alguns factos que justificam estes valores:
•  Uma especificação precisa da cadeia 

cinemática otimiza o consumo. A Scania 
procede internamente ao desenvolvi-
mento e produção de todos os compo-
nentes principais do grupo propulsor, 
incluindo os sistemas de controlo 
essenciais.

• A elevada relação binário-potência, em 
conjunto com o Scania Opticruise, 
permite obter mudanças de velocidade 
económicas com caraterísticas de 
condução constantes.

•  Sistemas de controlo que otimizam 
a forma como os veículos são conduzi-
dos para aumentar a eficiência do  
combustível: Programas de Condução,  
Cruise Control com Antecipação Ativa 
Scania e Eco-roll.

•  Um defletor de ar do tejadilho rebaixado 
que é mais leve e melhor adaptado ao 
transporte a granel.

•  O exclusivo sistema Scania Driver  
Support melhora o estilo de condução 
com observações instantâneas no pai-
nel de instrumentos.

Carga
Destacámos anteriormente diversas for-
mas de reduzir o peso dos veículos sem 
carga. Isso permite aumentar proporcio-
nalmente a carga e, logo, as receitas. 
Dado que a densidade das diversas car-
gas varia, fornecemos um exemplo em 
quilogramas. Optar por jantes de alumínio, 
o prato de engate de montagem direta da 
Scania e uma suspensão traseira pneu-
mática de quatro foles permite reduzir 
o peso do seu veículo em mais de 100 kg.

Carga: 25.000 kg

Receitas médias de 1 kg de carga por ano: 8 €

Uma carga com mais 100 kg gera um aumento 
de receitas no valor de: 800 €

Disponibilidade do Veículo
Claro que também pode analisar as  
coisas de um ponto de vista negativo, 
medindo o tempo de inatividade como 
penalizações de 50–250 euros por  
entrega perdida, isto para não mencionar 
o custo potencial de assistência em via-
gem de cerca de 500 euros por paragem. 
Pode também analisá-las em termos das 
receitas geradas pelo aumento da utiliza-
ção. O contrato permite-nos conhecer o  
histórico do seu veículo e diagnosticá-lo 
de forma mais precisa, reduzindo o risco 
de períodos de assistência desnecessá-
rios. Um contrato de reparação e manu-
tenção bem planeado permite evitar até 
duas paragens não planeadas na oficina 
ao longo de um contrato de três anos.

Receitas anuais: 140.000 €

Receitas diárias: 140.000€ / 220 dias = 640 €

Aumento de receitas: 1.280 €/contrato de 3 anos

Os exemplos acima são baseados em 
casos reais. Os dados podem variar 
dependendo de diferentes fatores.
Contacte o seu comercial Scania para 
obter cálculos com base nos seus valores.

Agora que percebeu o que podemos  
fazer por si, marque uma reunião no 
 concessionário Scania mais próximo para 
que lhe possamos oferecer uma solução 
totalmente personalizada para o único 
negócio que interessa. O seu.

Rentabilidade Operacional Total

Rodas  
da sorte
Num setor com margens em constante decréscimo, você precisa de uma 
abordagem diferente. E nós também precisamos. Porque as receitas já não são 
geradas efetuando simplesmente o transporte de A para B. O futuro dos seus 
negócios depende de pequenos detalhes. Visite o seu concessionário Scania 
para que lhe mostrem que uma solução personalizada de camiões permite não 
apenas reduzir os custos, mas também aumentar as receitas. Parece bom 
demais para ser verdade? Eis alguns exemplos do que lhe poderão mostrar.
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A Scania Ibérica compromete-se a 
plantar, proteger e manter uma árvore 
por cada veículo vendido (camião ou 
autocarro). Esta iniciativa, aplicável a 
todos os Scania novos vendidos durante 
o período 2013-2017, pretende reduzir 
o impacto ambiental produzido pela 
atividade do transporte (de mercadorias 
ou de pessoas). Hoje, mais do que nunca, 
comprar um camião ou autocarro na 
Scania Ibérica significa, também, apos-
tar na proteção do meio ambiente num 
futuro mais sustentável. 

Scania Portugal, S.A.
Rua dos Caniços 39
2625-253 Vialonga
+351 219 569 300
www.scania.pt
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