Chassi 170S28 da IVECO BUS é a escolha da
CMW Transportes para ampliar a capacidade
operacional
Onze unidades do modelo foram adquiridas para o
transporte de passageiros nos segmentos de fretamento e
turismo
Após comprovar a eficiência e o desempenho de dois chassis 170S28 da IVECO
BUS, comprados em 2019, a CMW Transportes incrementa a frota com mais 11
unidades do modelo para o transporte de passageiros - fretamento e turismo nas cidades de Bragança Paulista (SP) e Extrema (MG).
A negociação, que teve o suporte da concessionária IVECO Rodonaves,
representa mais um importante passo da montadora para aumentar a
participação no segmento. Wellington Monte, gerente Comercial da IVECO BUS
para a América do Sul, diz que o chassi 170S28 proporciona o melhor
custo/benefício do mercado para os clientes, e se destaca pelo baixo consumo de
combustível aliado à alta performance.
A CMW foi fundada em 1982 e possui grande relevância no transporte de
fretamento, no interior de São Paulo e no sul de Minas Gerias, com uma frota de
150 veículos entre ônibus de fretamento e rodoviário, micro-ônibus e vans.
Chassi 170S28
O chassi 170S28 oferece resistência extra ao veículo nas aplicações do
transporte, além de promover o menor consumo de combustível da categoria. A
força e os resultados de economia devem-se ao motor N67, da FPT Industrial,
que é capaz de gerar potência máxima de 280 cv, a maior do segmento.
O modelo de 17 toneladas está apto a atender demandas de aplicações para
transporte urbano e intermunicipal. O 170S28, e os outros produtos do portfólio
da IVECO BUS, se destacam pela versatilidade e pelo baixo custo de operação,
com a qualidade técnica que o mercado exige. Desde seu lançamento em 2014,
cerca de 900 unidades do chassi rodam em empresas do na América do Sul.
A transmissão utilizada é mecânica, de seis marchas, com escalonamento
compatível com as operações urbanas e rodoviárias. O sistema possibilita uma

condução mais suave e melhor desempenho operacional. Outro ponto
fundamental no quesito conforto é a suspensão, equipada com molas semielípticas, projetada especificamente para transportar pessoas, que ainda
oferecem maior resistência e facilidade de manutenção.
IVECO
A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de
Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico
Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e
comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados,
caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O
portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily,
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o
mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África,
Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas
tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o
suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.
Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br
Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
Sobre a CNH Industrial
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) uma das líderes globais no setor
de bens de capital com experiência industrial reconhecida, tem uma ampla
gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que
pertencem à empresa é uma força internacional de destaque em seu setor
específico: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr para tratores e máquinas
agrícolas; CASE Construction Equipment e New Holland Construction para
equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais;
IVECO BUS e Heuliez Bus para ônibus urbanos e rodoviários; IVECO Astra para
veículos de pedreira e construção; Magirus para veículos de combate a incêndio;
IVECO Defence Vehicles para defesa e proteção civil; e FPT Industrial para
motores e transmissões; CNH Industrial Capital para serviços financeiros. Mais
informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com
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