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Thermo King® reafirma posição de liderança no mercado e
apresenta o CF-1000 na Transpúblico 2017
O CF-1000 é uma solução global e sustentável para o mercado de climatização de ônibus. Tem o mais baixo nível de ruído,
apresenta muita facilidade de operação, baixo custo de manutenção e a menor carga de gás refrigerante

São Paulo, 29 de agosto, 2017 – Oferecer os melhores sistemas de refrigeração para ônibus urbanos,
rodoviários e de fretamento é o objetivo da Thermo King - empresa do grupo Ingersoll Rand®, fabricante
de soluções para controle de temperatura para o transporte refrigerado. Por isso, durante os dias 29, 30 e
31 de agosto, a empresa participará da VI Transpúblico 2017, que tem como tema “Qualidade no
transporte público: Uma demanda social”, para reafirmar sua posição de liderança no mercado para o
setor de ônibus.
Durante várias décadas a Thermo King vem sendo um dos principais fornecedores de ar condicionado
para os grandes frotistas do Brasil, seja para o transporte urbano, fretamento ou rodoviário. Dario Ferreira,
Diretor Geral da Thermo King no Brasil, enfatiza que a empresa acompanha todo o desenvolvimento das
mais diversas soluções de mobilidade urbana, como o BRT (Ônibus de Trânsito Rápido) e o BRS (Ônibus
de Serviço Rápido), com uso de climatização nas grandes e médias cidades brasileiras, assim como os
movimentos do transporte Rodoviário. “O primeiro semestre deste ano já resultou em um aumento do
volume de produção de ônibus com ar condicionado, o que é um pouco diferente do que se viu na
produção total de chassis e carrocerias. Um grande destaque ficou por conta das exportações de
carrocerias de ônibus, o que nos deu um novo ânimo, visto que quase 100% do que foi exportado
levou aparelhos de ar condicionado”, diz.
Segundo dados divulgados em dezembro de 2016 pela Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU), a frota de ônibus urbanos no Brasil é de 107 mil veículos. A Thermo King
acredita que, independente do trajeto da viagem de ônibus, seja na área urbana ou entre municípios e
estados, os motoristas e passageiros devem sempre se sentir confortáveis. “É possível proporcionar
conforto aos usuários aplicando sistemas de refrigeração eficientes e com economia de
combustível, como é o caso do CF1000, que apresentaremos no evento da NTU”, ressalta o
executivo.
Durante os três dias de evento o público poderá conferir no salão dos veículos urbanos, no stand D16,
inspirado em um moderno ponto de ônibus para a cidade de São Paulo, o produto CF1000, que mantém
as condições ideais de climatização, preservando uma temperatura agradável.
O equipamento CF-1000 da Thermo King® reúne, em um único sistema, todas as especificações técnicas
para atender os diferentes tipos de ônibus. Um dos principais diferenciais é que o produto utiliza o gás
refrigerante HFC R-134a, uma alternativa ecológica. “O CF-1000 possui alta eficiência e design
compacto, o que o torna uma excelente opção para empresas de ônibus de qualquer segmento”,

diz Gustavo Oliveira, coordenador de produto para as operações da Thermo King na América Latina. “O
equipamento também possui um painel de comando simples e fácil de operar, simplificando seu
manuseio”.
Através de um único aparelho, com design leve e sistemas integrados em uma única peça, a Thermo King
oferece aplicações para ônibus rodoviário, fretamento, intermunicipal e urbano. A Thermo King destaca
ainda que o CF-1000 utiliza apenas um compressor com embreagem de alta durabilidade, o que garante
uma operação eficiente e reduz o número de manutenções necessárias. Além disso, a facilidade de
instalação, a redução do peso total do conjunto com a carroceria, a menor quantidade de gás refrigerante
e o nível de ruído mais baixo do mercado são características exclusivas do CF-1000. “Quando
desenvolvemos nossos equipamentos de ar condicionado, sempre pensamos no passageiro, no
motorista, no chefe de garagem, no empresário de ônibus, no fabricante de carroceria, no
distribuidor de peças e nos concessionários autorizados Thermo King que fornecem serviços e
peças originais. E, é claro, sem jamais esquecer de nossa contribuição ao meio ambiente com
aparelhos cada vez mais eficientes”, reforça Ferreira.
Com o mercado de ônibus climatizados em expansão é crucial que as empresas ofereçam sistemas
confiáveis, duradouros e cada vez mais eficientes. O uso de sistemas de ar condicionado eficientes
resultará em uma redução nos custos operacionais e de manutenção ao longo de todo o ciclo de vida do
equipamento, gerando mais benefícios para todos – empresários e usuários. Dario Ferreira enfatiza que,
além de todas as soluções oferecidas, a empresa conta com uma rede de concessionários autorizados
dedicada para servir os clientes da Thermo King. “Nós temos uma ampla rede espalhada pelo Brasil,
exclusivamente dedicada às soluções de serviços Thermo King, garantindo rapidez e
confiabilidade no fornecimento de peças de reposição e atendimento de alta qualidade, seja em
nossas instalações ou nas garagens de nossos clientes”.
A Transpúblico reúne as principais soluções, inovações e tecnologias para o setor de ônibus e conta com
palestras e debates sobre uma divisão mais justa do espaço viário, priorizando políticas públicas e
mobilidade para a população.
A feira acontece no Transamérica Expocenter São Paulo e tem como principal público os fabricantes de
chassis, carrocerias e componentes para ônibus, prestadores de serviços e empresas de tecnologia
voltadas para o setor. No mesmo local será realizada a 30ª edição do Seminário Nacional NTU
(Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos).
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Sobre a Thermo King®
No Brasil desde 1974, a Thermo King é pioneira no desenvolvimento de soluções no controle de temperatura para
transportes, incluindo unidades de refrigeração para logística de perecíveis e equipamento de ar condicionado para ônibus.
Conta com uma ampla rede autorizada com abrangência em todo o território nacional, para assegurar o melhor
atendimento aos clientes desde a concretização dos negócios até sua continuidade no pós-venda. Sediada em Barueri,
região metropolitana de São Paulo, a empresa faz parte do grupo Ingersoll Rand.
Sobre a Ingersoll Rand®
Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Nossos
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colaboradores e nossa família de produtos — incluindo Club Car , Ingersoll Rand , Thermo King e Trane — trabalham
juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e prédios; transportam e protegem alimentos e
perecíveis e melhoram a produtividade e a eficiência industrial. Somos um negócio global de 13 bilhões de dólares,
comprometido com um mundo de progresso sustentável e resultados duradouros.

