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É assim que o mundo funciona: para onde quer que viajemos, sentimos a falta de quem deixamos para trás. 
Um fardo partilhado é meio fardo. E é para isso que aqui estamos: para partilhar a carga.

É preciso ser-se forte para amar. Mas é preciso ser-se ainda mais forte para deixar para trás aqueles que amamos. 
O diesel pode ser o combustível da longa viagem, mas é a pequena foto no painel de instrumentos e as boas lembranças que nos 

ajudam a continuar. Sabemos que a estrada pode parecer longa, que as estações mudam rapidamente e as crianças crescem de dia 
para dia. Transportamos toneladas de grão pelo pão que é partilhado entre amigos e entes queridos.

Nos negócios, diz-se: “devemos cumprir com a nossa palavra”. Quando medido numa balança, o que pesa mais do que 
uma promessa? E quando as pessoas confiam em si, com quem pode contar? Vamos chegar ao nosso destino, independentemente 

das voltas que a estrada possa dar. Podemos levar uma carga, mas cumprimos uma promessa.

Talvez um dia as máquinas carreguem os nossos fardos, assim como as nossas cargas. Mas até então, somos nós que andamos 
nesta estrada. Junte-se a nós, vamos mais além. Como se costuma dizer: “se quer ir depressa, vá sozinho. 

Mas se quer ir longe, vá acompanhado.”

Partilhamos a carga.

Partilhamos a carga
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Veículos de construção  
da Ford Trucks:
Exibição de pura 
potência
Um camião de construção potente nunca abandona a sua posição. 
Condições de terreno desafiantes tornam esta posição ainda mais 
evidente. Numa pedreira ou num terreno enlameado, no cimo de uma 
montanha ou num estaleiro no centro da cidade, os veículos de construção 
da Ford Trucks são mais potentes do que nunca. 

Numa exibição de pura potência e estabilidade em todas as condições, 
suportada pelos motores Ecotorq Euro 6, os veículos de construção da Ford 
Trucks ajudam-no sempre, graças ao baixo consumo de combustível, ao 
forte sistema de travagem do motor e à extrema durabilidade em todas as 
condições de carga. E a cabina ergonómica renovada aumenta o conforto  
e a produtividade do condutor.

Com os veículos de construção da Ford Trucks vem a pura potência que 
estará disponível em breve num estaleiro perto de si!
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Em primeiro lugar, deve contar  
com o seu parceiro de negócio para 

terminar um projeto com sucesso.
Engenheiro civil
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Aqui está a fonte da potência:
O motor Ecotorq
O coração dos veículos de construção da Ford Trucks vence graças à 
potente tecnologia Ecotorq. Desenvolvido pelos engenheiros da Ford, 
o novo motor Euro 6 de 13L oferece elevado desempenho e economia 
combinados com tecnologia ecológica. 

Graças a todas estas funcionalidades, o novo motor Euro 6 Ecotorq 
garante o equilíbrio ideal entre desempenho e economia. Equipado  
com o Sistema de Recirculação dos Gases de Escape, Turbocompressor 
de Geometria Variável, Sistema de Injeção Direta de Combustível 
Common-Rail e Unidade de Controlo Eletrónico Inteligente, o motor 
aproveita cada gota de combustível, assegurando que nada  
é desperdiçado. 

O novo motor Ecotorq pode suportar toneladas de carga com o 420 HP, 
que tem a capacidade de gerar um binário de 2150 Nm. Este incrível nível 
de potência é mantido sob controlo em cada manobra, com o travão  
de motor de elevada potência.

A Ford Trucks também oferece a opção de motor de 9L 330 HP com 
um binário de 1300 Nm para veículos de construção leves, de modo a 
cumprir todas as expectativas. O novo motor Euro 6 Ecotorq ecológico 
reduz os custos de funcionamento, enquanto oferece os melhores 
valores de consumo de combustível da sua classe.  

Lembre-se: independentemente de onde estiver, os veículos 
de construção da Ford Trucks é onde está a potência!
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Ecotorq 9L  EU6 330 HP
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Ecotorq 12.7L EU6 420 HP
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As normas Euro 6 permitem 
emissões de gases de escape a 

um quinto das normas Euro 5. 
O procedimento de teste Euro 6 

também envolve a contagem de 
partículas do escape.
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A durabilidade está no ADN dos veículos de construção 
da Ford Trucks. Porque, quando está num terreno difícil, 
tudo o que lhe resta é a durabilidade.

Todos os veículos de construção da Ford Trucks foram 
concebidos e testados a pensar nos estaleiros difíceis. 
Com um chassis fortalecido, são os protagonistas de 
locais de escavação de elevada intensidade, desafiam 
cada carga.

Enquanto o chassis forte e as várias gamas de eixo 
tornam mais fácil lidar com a carga mais pesada, o 
sistema de suspensão torna fácil e seguro conduzir 
em todos os tipos de terreno. Independentemente da 
carga ou do terreno, pode sempre contar com estas 
funcionalidades fortes e robustas.  

Funcionalidades fortes e robustas com as quais pode contar

Cabina ergonómica
As opções de cabina com cama de 
teto baixo e cabina curta oferecem 
o melhor campo de visão e conforto 
da cabina para o condutor em todas 
as condições climáticas.

Tomadas de força (PTO)
Opções de PTO acionadas pelo 

motor e pela caixa de velocidades 
para acomodar todas as 

necessidades.

Eixo 
traseiro reforçado
 
Eixo traseiro com rácio do eixo 
traseiro otimizado e tração 
melhorada com cargas pesadas.

Pneus do tipo 
construção
Pneus do tipo 
construção pesada 
315.80 R22.5.

Suspensão  
traseira

Suspensão traseira do 
tipo construção pesada 

compatível com todos 
os tipos de carga  

e condições de estrada.

Depósito de 
combustível otimizado

 
Depósito de combustível em aço 
de 315 litros com peso otimizado.
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Nenhuma carga é 
demasiado pesada
Desenvolvido através de análise de computador, utilizando tecnologia de ponta, 
o chassis dos veículos de construção da Ford Trucks de elevada durabilidade  
foi construído para durar muitos anos.

Compatível com todos os tipos de instalações de super-estruturas,  
não existe nenhuma carga demasiado pesada para o forte chassis  
em aço de 10 mm e 500 MPa.
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Vença o desafio de toneladas de cargas com binário elevado de ampla gama 
e mantenha a sua incrível potência sob controlo com os sistemas avançados 
de travagem.

Os travões de tambor Z-Cam, o travão de motor de alta tecnologia 
e os sistemas de travagem auxiliar do retardador integrado permitem que 
controle todas as manobras, em todas as condições de carga e terreno.

Potência sob controlo

Travão do motor

O novo motor de travão integrado, disponível 
como equipamento de série, fornece uma 
potência de travagem adicional de 340 Kw  
para veículos 420 HP e de 220 kW para veículos 
330 HP. Esta alta potência de travagem pode 
ser aplicada gradualmente, satisfazendo várias 
necessidades de travagem, de acordo com  
as condições de carga.

Sistema de Gestão de Travagem Inteligente

Suportando a utilização eficaz do travão do motor 
e do retardador integrado, o Sistema de Gestão 
de Travagem Inteligente, que pode ser ativado 
utilizando o botão no painel dianteiro, utiliza da 
melhor forma os travões auxiliares com base nos 
requisitos de travagem e assegura que os travões 
de serviço estão sempre prontos para 
as emergências.

Retardador integrado

O retardador integrado de 600 KW, que está 
disponível como funcionalidade opcional em 
veículos 420 HP, satisfaz todas as expectativas 
em condições tão desafiantes como descer uma 
inclinação com carga. Ao impedir a utilização 
desnecessária do travão de serviço, prolonga 
a vida útil.

Distância  
ao solo superior
Verdadeiros veículos fora-de-estrada 
que se podem adaptar ao tipo de terreno 
com uma distância ao solo superior.

Degraus largos
 
Degraus largos para facilitar  
a entrada e a saída da cabina.

Compatibilidade  
com a super-estrutura
Soluções flexíveis compatíveis com  
a super-estrutura que pretende utilizar 
e com a natureza do seu negócio.
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Sistema de Gestão de Travagem Inteligente
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Conforto:  
O standard que  
você merece
A funcionalidade combinada com a estética dos veículos 
de construção da Ford Trucks asseguram uma viagem 
confortável para quem transporta uma carga pesada.

Enquanto o potente motor dos veículos de construção  
da Ford Trucks ultrapassa obstáculos desafiantes um a um, 
o ambiente totalmente ergonómico assegura conforto no 
interior da cabina. 

Desfrute do conforto da cabina expandida, enquanto  
o sistema de ventilação e ar condicionado de série  
mantêm a temperatura ideal para si. 

Os bancos confortáveis são cruciais para uma viagem 
tranquila, enquanto o banco do condutor aquecido  
com suspensão pneumática mantém um conforto de 
condução elevado durante toda a viagem. O volante 
ajustável em inclinação e profundidade pode ser 
facilmente ajustado para todos os condutores. Todas  
as funcionalidades podem ser facilmente controladas, 
graças ao painel de instrumentos ergonómico. 

Os veículos de construção da Ford Trucks oferecem 
soluções flexíveis para vários projetos, graças a uma opção 
de transmissão automática com diferentes modos de 
utilização para dentro e fora de estrada.
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Caixa de velocidades automatizada

A caixa de velocidades automatizada de 12 
velocidades é oferecida como opção para veículos 
420 HP. O sistema seleciona automaticamente 
a velocidade mais adequada para cada situação  
e proporciona um excelente conforto.

Painel de instrumentos e computador de bordo

Aceda a todas as informações de que necessita durante a condução, já que o 
painel de instrumentos eletrónico e o computador de bordo acendem quando 
liga a ignição. O computador de bordo apresenta dados importantes, desde o 
nível de Adblue ao consumo de combustível instantâneo, das informações de 
velocidade às horas de funcionamento do motor.

Modos de utilização da Caixa  
de Velocidades Automatizada

Os modos Eco, Off-Road e Rocking são compatíveis 
com todos os tipos de estrada e terreno. O modo  Eco 
fornece economia de combustível sem comprometer 
o desempenho. Graças à sua excelente tração, o 
modo Off-Road é ideal para terrenos difíceis. E o 
modo Rocking é uma poderosa ajuda contra o risco 
de ficar preso em terreno enlameado.

Consola dianteira ergonómica

Ar condicionado

O sistema de ar condicionado melhorado, oferecido 
de série, mantém a temperatura ideal na cabina em 
todas as condições climáticas.

A consola dianteira ergonómica fornece controlo absoluto de todas as 
funcionalidades do veículo num ambiente de cabina com um excelente campo 
de visão.



16



17

No trabalho, seja forte  
e firme como uma rocha.

Motorista de camião de construção



Concebido  
para ser flexível
Basculante leve    
Os veículos de construção leve da Ford Trucks são 
robustos e económicos e cumprem as necessidades  
dos vários locais.

A solução ideal para locais de construção pesada através 
da alta manobrabilidade, os veículos de construção leves 
oferecem flexibilidade e facilidade de condução com uma 
ótima distância entre os eixos, em locais onde é necessário 
ter um raio estreito.

Partilhar todas as cargas
Basculantes da Ford Trucks
Imagine que está numa pedreira, a olhar para as toneladas de carga que tem de transportar. 

Só precisa de um companheiro forte com o qual possa partilhar a sua carga. 

Os basculantes da Ford Trucks transportam a sua carga, mesmo nos terrenos mais desafiantes, 
com um potente motor 420 HP e elevada capacidade de carga. Os sistemas de retardador 
integrado e travão do motor de alta potência, que fornecem alta potência de travagem, oferecem 
segurança e conveniência em condições de risco. 

Todos os veículos basculantes da Ford Trucks combinam a economia de combustível com  
o poderoso equipamento de série. A cabina ergonómica renovada oferece um ambiente de 
trabalho confortável ao condutor. 

Oferecendo diferentes soluções para cada tarefa, os veículos de construção da Ford Trucks aliviam 
a sua carga, graças à opção de caixa de velocidades automatizada económica com vários modos  
de utilização para dentro e fora de estrada.
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Capacidade mista 
Auto betoneiras da Ford Trucks  
A potência das auto betoneiras da Ford Trucks pode transportar betão para qualquer local,  
quer seja numa auto-estrada ou num estaleiro. 
 
Oferecendo uma mistura de todas as funcionalidades de que necessita, as auto betoneiras  
da Ford Trucks chegam aos estaleiros com um único objetivo: tornar o seu projeto mais  
duradouro e eficiente.  
 
Combinando um potente motor com elevada capacidade de carga, a funcionalidade  
mista das auto betoneiras da Ford Trucks significa rentabilidade garantida.
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Opções da distância entre os eixos

S: Série
O: Opcional

CC: Cabina curta
TB: Cabina com cama de teto baixo
CD: Cabina dupla

Modelo Cabina 3800 4350 4500 4750 5100

1833D
CC S

CD S

2533D TB S

3233CD TB S

3233SD TB S

2542D
CC S

TB S

3542D

CC S

TB S

CD S

3242CD
CC S

TB S

4142D
CC O S

TB O S

3542M
CC S

TB S

4142M
CC S

TB S
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Capacidades de carga (kg)

Pesos tecnicamente admissíveis Pesos 
regulamentares 

admissíveisConfiguração do eixo Modelo Suspensão traseira 1º eixo 2º eixo 3º eixo 4º eixo

4x2 1833D Mecânica 7100 12000 - - 19000

6x2 2533D Mecânica 7100 11500 10000 - 26000

8x2
3233CD Mecânica 7100 7100 9500 8500 32000

3233SD Mecânica 7100 7100 9500 8500 26000

6x2 2542D Mecânica 7100 11500 10000 - 26000

6x4 3542D Mecânica 7500 9500 9500 - 26000

8x2 3242CD Mecânica 7100 7100 9500 8500 32000

8x4 4142D Mecânica 7500 7500 9500 9500 32000

6x4 3542M Mecânica 7500 9500 9500 - 26000

8x4 4142M Mecânica 7500 7500 9500 9500 32000
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Opções de equipamento

CC: Cabina curta
TB: Cabina com cama de teto baixo
CD: Cabina dupla

Modelo Configuração do eixo  Cabina Ar 
condicionado

Cruise 
Control

Aquecimento 
da cabina de 

tipo seco

Aquecimento 
da cabina de 
tipo húmido

Para-
choques 

rebaixado 

Caixa de 
velocidades 

automatizada

1833D 4x2
CC O S - O S -

CD S S S O S -

2533D 6x2 TB S S S O S -

3233CD 8x2 TB S S S O S -

3233SD 8x2 TB S S S O S -

2542D 6x2
CC S S - O S O

TB S S O O S O

3542D 6x4

CC S S - O S O

TB S S O O S O

CD S S S O S -

3242CD 8x2
CC S S - O S O

TB S S O O S O

4142D 8x4
CC S S - O S O

TB S S S O S O

3542M 6x4
CC S S - O S O

TB S S S O S O

4142M 8x4
CC S S - O S O

TB S S S O S O

S: Série
O: Opcional
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PTO 
acionada 

pelo motor

PTO acionada 
pela caixa de 
velocidades

Travão
de tambor

Travão 
do motor

Retardador 
integrado ESP

Aviso de 
Saída de Faixa 

(LDWS)

Sistema 
Avançado de 
Travagem de 
Emergência 

(AEBS)

Suspensão 
mecânica 

traseira

Banco de 
passageiros 

duplo
ADR

O S S S - S S O S O O

O S S S - S S O S - -

O S S S - S S O S - O

O S S S - - - - S - O

O S S S - - - - S - O

O S S S O S S O S O O

O S S S O S S O S - O

O S S S O - - - S O O

O S S S O - - - S - O

O S S S O - - - S - -

O S S S O - - - S O O

O S S S O - - - S - O

O S S S O - - - S O O

O S S S O - - - S - O

S O S S O - - - S - O

S O S S O - - - S - O

S O S S O - - - S - O

S O S S O - - - S - O
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Já fiz as contas.  
Fiz o investimento mais vantajoso  

para o meu negócio.
 

Empresário
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Opções de motor e transmissão
Tipo de motor Ecotorq 9L 330 HP Ecotorq 13L 420 HP
Potência 330 HP (243 kW) @ 1900 420 HP (309 kW) @ 1800
Binário 1300 Nm @ 1200-1700 2150 Nm @ 1000-1300
PTO ao motor 9 L 12,7 L
Diâmetro x Curso 115 mm x 144 mm 130 mm x 160 mm
Taxa de compressão (potência/rácio) 17,6: 1 17:01
Potência do travão do motor 220 kW 340 kW
Capacidade do carter 30 L 50 L
Capacidade do líquido de refrigeração 35 L 37 L
(Com retardador integrado) 55 L

Tipo de caixa de velocidades Manual de 9 velocidades; ZF 9S1310 (1-9 velocidades) Manual de 16 velocidades; ZF 16S 2230 (1-16 velocidades) 
Automática de 12 velocidades; 12 TX 2210 (1-12 velocidades)

Raport 9,48 - 0,75 (1-9 velocidades) Manual: 16,688-1 (1-16 velocidades)
Automática: 13,805-0,836 (1-12 velocidades)
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Metallic Black Moondust SilverAegean Blue Sky Blue Anatolian Fire

Opções de cor
Cores sólidas

Tectonic Grey

Signal YellowCornel Red Ford Orange Ebony Black

Cores metalizadas
Night GreyStratosphere Blue

Lemon YellowMediterranean SunSnow White
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Bem-vindo aos serviços da Ford Trucks:

Garantia prolongada de 1 ano
Pode prolongar o período de garantia do seu veículo 
por um ano com quilometragem ilimitada.

TRUCKS

Serviço de manutenção e reparação no local
Os nossos serviços técnicos autorizados oferecem o serviço  
de manutenção e reparação do veículo na sua localização,  
para assim aumentar o tempo de atividade do seu veículo.

TRUCKS

FDA - Ford Driving Academy
Sabia que pode reduzir uma grande 
parte das suas despesas, desde a 
manutenção ao combustível, com 
a Ford Driving Academy? Facilitando 
a vida das empresas, especialmente 
através do consumo melhorado de 
combustível, a Ford Driving Academy 
proporciona-lhe a oportunidade 
de aprender os segredos da 
condução económica com técnicos 
especializados. A formação em 
condução segura concentra-se nos 
princípios de condução segura em 
condições de trabalho difíceis, tais 
como o transporte de materiais 
perigosos e em estaleiros.

TRUCKS

Sistema de Gestão de Frota 
O seu veículo está preparado para o FMS, com a ligação 
integrada de série em todos os modelos da Ford Trucks.

TRUCKS
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NOTAS
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NOTAS
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