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7 unidades do novo Iveco ECOSTRALIS 
já integram frota da Forcargo 

A Forcargo acaba de reforçar a sua frota Iveco, agora com o novo modelo 

Ecostralis. 

As 7 unidades entregues no passado mês de maio compõem o primeiro lote de 

veículos adquiridos pela Forcargo, num contrato global de fornecimento de 37 

viaturas. Estas são, também, as primeiras unidades do novo modelo em circulação 

nas estradas portuguesas, representando igualmente um investimento da Iveco na 

imagem dos principais grupos nacionais do setor dos Transportes e Logística. 

Parceira de negócio para as mais variadas e prestigiadas empresas de diversas 

indústrias – medicamentos, vestuário, ramo alimentar, componentes para 

automóveis, artesanato, veterinária, moldes, Hi-Fi e informática, entre outros – a 

Forcargo tem o fator excelência como meta a atingir, fruto do comprometimento 

para com os elevados padrões de exigência dos seus clientes, apostando na 

experiência e profissionalismo dos seus profissionais na resposta com eficácia, 

qualidade e rapidez a todas as suas solicitações. 

Introduzido no início do corrente ano no mercado nacional, o novo modelo 

ECOSTRALIS aplica ao modelo de base – o Stralis – um leque de soluções ECO 

que lhe conferem uma série de opções tecnológicas que otimizam o 

comportamento do veículo ao nível do seu desgaste e do consumo de 

combustível, tornando-o ainda mais amigo do ambiente. Para além do 

aperfeiçoamento da oferta, há uma renovação da gama de veículos comerciais 

pesados, em que a economia e a ecologia se complementam.  

Unidades da Forcargo com bloco EEV, Cursor 10 de 460 cv  

Tendo em conta a crescente procura de mobilidade associada ao reduzido 

impacto ambiental do transporte rodoviário, o ECOSTRALIS apresenta-se um 

veículo que combina elevados índices tecnológicos, respeito para com o ambiente, 

produtividade e eficiência, assente nos seus propulsores de reduzido consumo 

energético. 

As unidades ECOSTRALIS da Forcargo contemplam as otimizações aplicadas no 

bloco Cursor 10 de 460 cv, orientadas para reduzir o consumo de combustível e o 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

nível de emissões de CO2. De acordo com a normativa EEV, pretende ser a 

proposta mais eficiente e ambientalmente sustentável da sua categoria. 

No âmbito das operações de transporte e logística, os motoristas dos novos 

ECOSTRALIS contam com um conjunto de soluções e serviços que incrementam 

os níveis de conforto e segurança (ativa e passiva) a bordo; o Sistema Eletrónico 

de Travagem (EBS), solução que adapta a ação da travagem de acordo com o 

peso do veículo em movimento (incluindo o peso do semireboque); o sistema Eco 

Switch que aciona o program iEco, que gere a disponibilidade de binário do motor 

em função da carga do veículo, permitindo a gestão efetiva do consumo; a 

transmissão Eurotronic, coadjuvada com o comando ECO Fleet, que ajusta a 

sequência lógica das mudanças engrenadas em modo totalmente automático, 

minimizando a intervenção do condutor e salvaguardando a mudança correta em 

cada momento; finalmente, os ‘spoilers’ frontais e os defletores laterais 

incrementam a aerodinâmica, com reflexos positivos nos consumos e emissões. 

Uma garantia de 3 anos ou 450.000 Kms reforça as características deste novo 

Ecostralis, que se espera venha a merecer a preferência de muitos outros 

operadores deste importante setor de atividade. 

 

Iveco 

A Iveco, empresa do Gruppo Fiat Industrial, desenha, fabrica e comercializa uma vasta 

gama de veículos comerciais ligeiros, médios e pesados, camiões de todo-o-terreno, 

autocarros urbanos, interurbanos e de longo curso, assim como veículos especiais para 

variadas aplicações, como o combate a incêndios, missões fora-de-estrada, defesa e 

proteção civil.  

A Iveco emprega cerca de 25.000 pessoas e conta com 24 unidades de produção em 11 

países, empregando tecnologias de ponta desenvolvidas em 6 centros de pesquisa. Para 

além da Europa, a companhia opera na China, Rússia, Austrália e América Latina. Cerca de 

5.000 pontos de vendas e serviço em mais de 160 países garantem apoio técnico a 

qualquer veículo Iveco que esteja a operar, em qualquer ponto do mundo 

Castanheira do Ribatejo, 1 julho 2011 
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