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Os componentes de travagem estão cada vez mais desenvolvidos 
tecnologicamente, com vista a aumentar a sua vida útil, melhorar a 
eficácia de travagem e reduzir custos para as frotas
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO

O sistema de travões é um dos 
elementos que sofrem maior 
desgaste num veículo pesado. 
As marcas colocam, por isso, 
ao dispor dos seus clientes, os 

mais recentes desenvolvimentos em ter-
mos de tecnologia, por forma a reduzir 

o desgaste, combinando desempenho, 
eficácia de travagem, durabilidade e relação 
qualidade/preço. A redução do consumo 
de combustível e das emissões de CO2 
são também preocupações das frotas e 
por isso são também características que as 
empresas procuram ao adquirir este tipo 

Travagem 
mais eficiente
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PEÇAS DE TRAVAGEM PARA PESADOS
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Questões
1 - Qual foi a mais recente novidade 
de produto introduzida ao nível de 
peças travagem para veículos pesados 
(discos, pastilhas, etc.)? 

2 - Qual o mais recente desenvolvi-
mento tecnológico ao nível das peças 
de travagem (discos, pastilhas, etc.)?

Fornecedor
Top

Marcas Top

Gama Top

Equipamento Top

Fabricantes Top

Centralidade Top

Mantemos o seu negócio em movimento!

16 ‘ 19VICAUTO
PEÇAS PARA VIATURAS PESADAS, LDA.

PUBLICIDADE

BREMSKERL 
Marein

1 / 2 - A Bremskerl, um dos fabricantes 
líder na Alemanha de pastilhas e calços 
de travão, com mais de 90 anos e ex-
periência no desenvolvimento e fabri-
co, oferece uma vasta gama de calços e 
pastilhas para travões de tambores e de 

de componentes. O tempo de inatividade 
dos veículos é outra das grandes preocu-
pações das frotas e, por isso, a aposta das 
marcas é também, além da gama alargada 
de componentes, a de disponibilizar todos 
os acessórios e kits de instalação necessá-
rios para um serviço cada vez mais rápido 
de manutenção e reparação dos veículos. 
Este é um setor onde os desenvolvimen-
tos tecnológicos mais recentes incluem, 
por exemplo, a colocação de sensores nos 
componentes de travagem, para antecipar e 
reduzir o risco de avarias, reduzindo tempos 
de paragem. A PÓS-VENDA PESADOS 
traz-lhe, nas próximas páginas, estas e 
outras novidades e desenvolvimentos das 
marcas ao nível das peças de travagem para 
este tipo de veículos. 
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disco. Tem produção em vários locais, 
tanto na Alemanha, como também na 
Índia e nos Estados Unidos da América, 
para poder competir com as necessidades 
crescentes do mercado internacional. 
Fazem parte da sua gama de produtos 
as pastilhas e os calços para a indús-
tria, comboios e viaturas comerciais, 
ou seja camiões, atrelados e autocarros. 
O programa dos veículos comerciais 
é composto por calços e as pastilhas 
para autocarros, camiões e atrelados. 
Para atender às exigências das diferentes 
aplicações, adaptámos os revestimentos 
individualmente. Assim pretendemos 
alcançar um resultado ideal entre a ca-
pacidade de travagem, o desgaste e a 
economia. A relação preço / desempenho 
está em primeiro lugar na Bremskerl. 
Todos os nossos calços e pastilhas têm a 
certificação ECE 90R. Dada a experiên-
cia de longos anos no equipamento de 
origem conhecem-se as condições para 
uma parceria bem-sucedida. Alguns 
fabricantes de renome no equipamento 
de origem são fornecidos pela Bremskerl. 
Todas as pastilhas de travão de discos 
têm a camada “Green Coating”, para 
manter desde a primeira travagem o 
efeito de fricção ótimo. Atualmente a 
Bremskerl está a desenvolver um material 
completamente novo para pastilhas de 
travões de disco, dando assim mais um 
passo no sentido de melhorar e otimizar 
a sua gama.  

DT SPARE PARTS 
Diesel Technic
Martin Ratón
www.dieseltechnic.com

1 - A publicação do nosso novo catálogo 
de produtos adequados para as últimas 
séries FL6, FL e FE de camiões Volvo 
considerou o desenvolvimento e a in-

clusão na nossa linha de várias novas 
peças da família de travagem.

2 - No desenvolvimento de discos de 
travagem da marca DT Spare Parts ade-
quados para as últimas séries Volvo FL6, 
FL e FE, foram usadas ligas especiais 
que contribuem para aumentar a resis-
tência ao desgaste e reduzir a formação 
de fissuras. As suas dimensões exatas 
de encaixe garantem a fácil montagem 
dos discos de travão no cubo da roda. O 
acabamento superficial ideal, compatível 
com as pastilhas de travão, garante alta 
eficácia de travagem e o menor desgaste 
possível em ambos os componentes. 
Além disso, cada disco de travão DT é 
verificado para garantir o equilíbrio das 
forças centrífugas.

TMD FRICTION 
Textar
Vítor Maia 
textar.com

1 - A mais recente novidade de produto 
introduzida pela TMD Friction foi em 
pastilhas de travão para veículos pesados 
com a introdução de placas de suporte 
leves com pinos. No caso dos veículos 
comerciais as pastilhas de travão estão 
sujeitas a exigências e cargas extremas. 
Aqui é decisivo o acamamento seguro do 
material de fricção na placa de suporte 
da pastilha. Por esse motivo, a TMD 
Friction utiliza processos de acamamento 
mecânico inovadores e de alto rendimen-
to no fabrico de pastilhas para travões 
de disco para veículos comerciais. Em 
função do tipo de aplicação e da carga 
térmica, as placas de suporte podem ser: 
placa de aço com pinos de latão, placa de 
ferro fundido com pinos de latão, placa 
de ferro fundido com pinos fundidos 
(placa de fundição integral), placa de aço 

com metal expandido, também deno-
minado “weld mesh” ou placa leve com 
pinos. As vantagens: a placa leve com 
pinos garante o acamamento contínuo 
da massa de revestimento de fricção na 
placa de suporte da pastilha, mesmo com 
cargas térmicas extremas, bem como 
um peso inferior. E consequentemente 
a máxima segurança e conforto.

2 - Revolução na tecnologia de pasti-
lhas de travões para veículos comerciais: 
tanto no equipamento original como no 
mercado de peças sobressalentes – uma 
elevada percentagem de veículos comer-
ciais em todo o mundo está equipada 
com pastilhas Textar, a marca de exce-
lência da TMD Friction. A base para este 
sucesso cria por um lado um programa 
adaptado aos vários veículos e travões, 
assim como um forte foco no tema da 
pesquisa e desenvolvimento. Agora a 
Textar apresenta, como primeira marca 
no mercado de peças sobresselentes, mais 
uma Inovação – as pastilhas leves para 
veículos comerciais desenvolvidas no 
âmbito do programa “TMD Friction 
Lightweight Technology”; Argumentos 
sólidos para a construção leve: O de-
safio do tráfego rodoviário pesado é a 
massa. Esta tem de ser acelerada com 
elevado consumo de energia e travada 
o mais rapidamente possível em caso de 
emergência. Isto significa por um lado 
um elevado consumo de combustível 
e por outro lado um elevado desgas-
te das pastilhas. Qualquer redução de 
peso representa aqui uma poupança de 
custos e simultaneamente a proteção do 
ambiente. Porém, uma pastilha é um 
componente relativamente pequeno, 
oferecendo pouco espaço para a im-
plementação técnica. Ainda assim foi 
possível aos nossos engenheiros reduzir o 
peso sem alterar a geometria da pastilha 
e sem comprometer a capacidade das 
pastilhas. A troca de pastilhas padrão 
utilizadas até agora pelas pastilhas leves 
inovadoras da Textar é assim possível 
sem qualquer problema; poupança fa-
cilitada: a base desta inovação assenta 
numa placa de suporte de pastilha mais 
fina e leve fabricada no âmbito do pro-
grama da “TMD Friction Lightweight 
Technology”. A menor espessura da 
placa de suporte é compensada por uma 
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camada intermédia, que apresenta um 
peso específico mais leve do que o do aço, 
apresentando a mesma durabilidade e 
capacidade de carga da placa. Além disso 
reduz-se o desgaste do sistema travão/
eixo graças à redução do peso. Com base 
numa combinação de camião e reboque 
de 6 eixos é possível poupar até 7,5 kg 
de peso. Isto reduz o consumo de com-
bustível e a emissão de CO2, é possível 
gerar lucro através de carga adicional.

TRW
ZF Aftermarket 
(TRW Automotive Portugal)
Carlos Gomes 
www.trwaftermarket.com

1 - Na área de veículos pesados, a TRW 
tem estado focada no desenvolvimento 
da sua gama de discos de travão, estando 
a alargar a sua gama e respetivamente 
a cobertura do parque europeu. Foi 
tomada a decisão interna de ainda não 
lançar esta gama em Portugal até termos 
o nível de cobertura do parque europeu 
que corresponda aos padrões a que habi-
tuámos os nossos clientes. Acreditamos, 
no entanto, que conseguiremos atingi-lo 
em breve, e assim disponibilizar também 
esta importante gama para o mercado 
português. 

2 - A transformação a que assistimos no 
mercado de ligeiros está igualmente a 
acontecer no mercado de veículos pe-
sados, em que os veículos são cada vez 
mais autónomos, elétricos e conectados. 
Assim sendo, já existem no mercado 
sistemas de travagem eletrónicos que, 
para além de melhorarem o tempo de 
resposta na travagem, reduzindo as dis-
tâncias de travagem, permite também 
recuperar a energia produzida pela tra-
vagem nos veículos elétricos ou híbridos. 

Estes sistemas são depois auxiliados por 
cilindros de travão de mola e sistemas 
ABS pneumáticos, que trazem cada vez 
maior eficiência à travagem de veículos 
pesados.

REMSA / ROAD HOUSE
Eurofren 
Jorge Hernández
roadhouse.es

1 – Como todos os anos, existem vários 
modelos de pastilhas e discos V.I. que 
adicionamos ao nosso catálogo. Nas 
pastilhas, incorporámos um modelo para 
aplicações Scania, modelo P, G, R, série 
T, equipado com pinças Knorr SB / SN7; 
também incluímos um novo modelo para 
aplicações Renault V.I. e modelos Volvo, 
D-Series 12 P210, Midlum 240.16 e 
FLII 240-12, para pinça Wabco Maxx 
19; As últimas pastilhas incorporadas fo-
ram para o eixo Schmitz, sistema Knorr 
ST7-430. Quanto aos discos de travão 
V.I., temos como novidade 6 modelos, 
para Mercedes Actros MP4 e MP5, 
Nissan Atleon, Renault Magnum, eixo 
Schmitz H37S4 e BPW 9008, 9009, 
1008, 10010 ECO Max e 9010 ECO 
Plus. Atualmente, estamos a trabalhar na 
incorporação de pelo menos 5 referências 
de pastilhas e 8 referências de discos.

2 - Devido à grande procura de pastilhas 
para veículos pesados, a FMG-Eurofren 
Systems fez um investimento significa-
tivo numa nova prensa robótica, o que 
permitiu ampliar a capacidade de produ-
ção de pastilhas para pesados em 12%.

FERODO / JURID / BERAL
Federal Mogul 
www.federalmogul.com/pt-PT

1 / 2 - O grupo DRiV disponibiliza no 
mercado nacional, para o segmento de 
veículos pesados, três conceituadas mar-
cas de primeiro equipamento: Ferodo, 
Jurid e Beral. Entre estas marcas pre-
mium, desenvolvem-se soluções inova-
doras de travagem tanto para pequenos 
veículos como para veículos de grande 
porte e industriais, passando mesmo pela 
alta competição. Estas marcas premium 
de travões são líderes globais tanto em 
equipamentos originais como no merca-
do de reposição. As marcas têm-se des-
tacado por várias décadas como líderes 
em inovação técnica. Hoje, são sinónimo 
de excelência e de um compromisso 
contínuo no desenvolvimento de solu-
ções de travagem para o futuro. Como 
resultado, tornaram-se naturalmente a 
escolha preferida no fornecimento do 
equipamento original. Uma dedicação 
séria à pesquisa e inovação, engenharia 
zelosa e testes extremamente meticulosos 
aos produtos, feitos em laboratórios pró-
prios e em instalações de teste, garantem 
a segurança e fiabilidade máxima. Parte 
da organização global DRiV, trabalha-
mos com tecnologias Premium e OES: 
ProTec S, novo sistema de retenção torna 
o processo de substituição das pastilhas 
mais rápido e seguro, apresentando uma 
conexão soldada direta entre a mola e a 
placa traseira; Metlock, um sistema de 
colagem para uma resistência superior 
ao cisalhamento; Greencoating, que 
permite elevados valores iniciais de atrito 
desde a primeira vez que os travões são 
usados. 



OPTE PELO PRÉ-PAGAMENTO!
Com as nossas soluções de pagamento NEGOROAD SAT e o cartão 
C2A, obtenha identificadores de portagens para toda a sua frota 
continuando a beneficiar das nossas vantagens habituais.

Negoroad Organize as suas viagens nos túneis Fréjus 
e Mont Blanc

Beneficie assim de um preço de assinante 
e de descontos! 

Cartão C2A

Pague o seu combustível a um preço 
competitivo, ótimize os seus 
orçamentos e administre os seus 
cartões em tempo real.

Um único cartão para pagar todo o tipo de 
despesas profissionais

Rede de parceiros com faturação e 
descontos atrativos

Banco online e configuração de cartões 
em tempo real

Assistência 24/24

Não se solicita garantia bancária

Reembolso do gasóleo profissional 
agilizado

Exclusivo para veículos 
pesados

Pague todas as portagens europeias com 
um único dispositivo

Obtenha até 13% de descontos 
nas redes de auto-estradas*

Aproveite as últimas tecnologias de GPS a 
bordo

Beneficie de uma única fatura para as suas 
transações de portagens

Pré-pagamento online através de 
MyNegometal ou transferência bancária 

Sem necessidade de constituir  
garantias bancárias

Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 247 
Edifício São José • Escritório 407/408 • 
2750-326 CASCAIS
Tel : +351 21 486 17 05
Fax : +351 21 486 88 39
contact.lusoiva@negometal.com 
www.negometal.com

Reserve as suas viagens 
nos túneis

IVA e Impostos especiais: 
10 dias* para obter o seu reembolso

Reembolso para países membros da UE*

Escolha a antecipação  para a recuperação 
da TICPE (França), do Gasóleo Profisional 
(Espanha), de Droit d’accise spécial (Bélgica) 
e do Vračilo trošarine (Eslovénia)
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Diesel Technic

TMD Friction

ZF Aftermarket

Eurofren

Federal Mogul

Vicauto

Global Parts

Ferdinand 
Bilstein

Martin Ratón

Vítor Maia

Carlos Gomes

Jorge Hernández

Ricardo Almeida

Miguel Valentim

Filipa Pereira

“Cobertura para aproximadamente 80% a 90% do parque de veículos pesados”

“Independentemente do tipo de veículo, camiões, autocarros ou semirreboques, temos 
soluções de travões para 99% de todos os veículos comerciais da Europa”

“Na área de pesados, as pastilhas de travão são o produto que apresenta melhor 
cobertura do parque, encontrando-se nos 91%”.

“Atualmente temos uma cobertura de mais de 99% do parque europeu.”

Ferodo: pastilhas + de 92%, calços + de 89%, discos + de 88% e avisadores + 90%;
Beral: pastilhas 91%, calços 90% discos 87% avisadores 90%;
Jurid:  pastilhas 91%, calços 89% discos 86% avisadores 86%.

“A cobertura é de quase 100% no que diz respeito a pastilhas e calços de travão para 
veículos ligeiros de mercadorias, camiões, reboques e autocarros. Em relação a discos 
de travão, a ICER não comercializa”.

“A cobertura é total para as marcas europeias de camiões, Mercedes, Volvo, Scania, 
DAF, MAN, RVI, Iveco e atrelados, BPW, Shmitz, ROR, etc.”

“A febi Truck apresenta uma variedade considerável no que diz respeito aos 
componentes deste grupo de produtos. Falamos, não só de discos e pastilhas de travão, 
mas também de kits de reparação da pinça de travão, calços de travão, tambores de 
travão, cilindros do diafragma, árvore de cames do travão, ajustador de folgas, entre 
muitas outras. A febi Truck apresenta uma ampla gama de travagem com mais de 
1100 componentes, apresentando uma cobertura de 97% do parque circulante a nível 
mundial”.

Qual a cobertura do parque circulante das marcas que representam 
em termos de peças de travagem para pesados?

ICER / Ferodo / Jurid / Valeo
Vicauto
Ricardo Almeida 
www.vicauto.pt

1 / 2 - O posicionamento da marca 
ICER, que comercializamos, é o de 
um fabricante reconhecido pelos nos-
sos clientes pela excelência dos produ-
tos que fabrica, com uma boa relação 
preço/qualidade. As novidades que a 
ICER apresentou foram quase todas 
relacionadas com novos produtos para 
veículos ligeiros. Para além da ICER, 
comercializamos também do grupo 
DRiV, a Ferodo e Jurid e com a Valeo 
completamos a nossa cobertura em ma-
terial de travagem.

EconX
Global Parts
Miguel Valentim
www.sgp-globalparts.pt

1 - A mais recente novidade foram os 
Calipers de Travão EconX da Knorr-
Bremse. São calipers renovados de fá-
brica, com a qualidade reconhecida do 
maior fabricante de sistemas de travão de 
disco do mundo, a Knorr-Bremse, a um 
preço muito competitivo. Os travões são 
o sistema de segurança mais importante 
em qualquer veículo e com esta solução 
não há necessidade de correr os riscos 
de uma reparação deficiente.

2 - Nos pesados, os desenvolvimentos 

mais recentes são ao nível da sensori-
zação dos componentes que compõem 
o sistema pneumático de travagem. A 
colocação de sensores em praticamente 
todos os componentes, permite identifi-
car e corrigir falhas de forma muito mais 
célere minimizando os riscos de avarias.

Ferdinand Bilstein 
febi Truck
Filipa Pereira
http://bilsteingroup.com

1 - No início do mês de setembro 
lançámos a campanha de marketing de 
Travagem, com foco em toda a gama 
para veículos pesados, com variados 
destaques em meios de comunicação, 
onde incluímos também alguma infor-
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mação técnica relevante para clientes 
e profissionais do setor. Qualidade 
Consistente. Travagem Total! – esta 
foi a novidade em febi Truck para este 
ano e representa, não só a assinatura 
desta campanha, mas sobretudo a pro-
messa de qualidade que oferecemos aos 
nossos clientes, sobretudo num grupo 
de produto tão relevante para a segu-
rança na estrada. Com o lançamento 
desta campanha, foram desvendadas 
algumas particularidades desta vasta 
gama e acreditamos que muitos clientes 
ganham acesso a uma gama revista e 
melhorada para que as necessidades 
de segurança sejam sempre satisfeitas. 

2 - À semelhança de outros grupos 
de produto, este é um onde surgem 

novidades constantes, não só devido ao 
natural e sistemático alargamento da 
gama, mas também através dos inputs 
que nos chegam através das corridas 
de veículos pesados, onde a febi Truck 
se encontra envolvida há largos anos. 
Alguns dos mais conceituados pilotos 
de corrida, incluindo a Steffi Halm 
da equipa Schwabentruck, confiam 
nos discos de travão da febi. Mais re-
levante do que introduzir referências 
ou lançar novidades, importante referir 
também que nos focamos continua-
mente no aumento das aplicações e 
também em melhorias consecutivas 
no que diz respeito ao controlo de 
qualidade. Desta forma, os desenvol-
vimentos tecnológicos tentam sempre 
satisfazer as necessidades e falhas do 

mercado apostando e denotando sem-
pre uma redobrada atenção às questões 
da segurança rodoviária. Os produtos 
são submetidos a testes de qualidade 
rigorosos e exigentes antes de fazerem 
parte da gama febi. A escolha dos ar-
tigos para a gama de pastilhas e discos 
de travão é baseada na qualidade do 
componente OE. Várias ferramentas 
são utilizadas nos nossos laboratórios 
avançados de testes de amostras. Todas 
as dimensões, dureza, rugosidade, es-
pecificação do material, e outros níveis 
de medição são considerados durante 
os testes. Desgaste, desempenho e vida 
útil são aspetos fulcrais na promessa de 
qualidade. A peça apenas é integrada na 
gama febi quando todos os requisitos 
são cumpridos. 


