
 

   

IVECO BUS comercializa 41 unidades do chassi 170S28 

para a Viação Minas Gerais 

 
Modelos serão integrados à frota da empresa que tem tradição no 

Estado em transporte de passageiros  

 
Projetado e fabricado no Complexo Industrial da IVECO em Sete Lagoas (MG) – maior estrutura 
fabril da marca no mundo – o chassi 170S28, da IVECO BUS, vem conquistando cada vez mais 
espaço nas grandes cidades do Brasil e de outros países da América Latina, como solução para o 
transporte de passageiros. Em mais uma operação bem-sucedida para aumentar a participação 
no segmento, a montadora acaba de ter um lote de 41 unidades comercializado e completará a 
frota da Viação Minas Gerais (VMG), empresa sediada em Contagem, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. 
 
O chassi 170S28 integra a frota da empresa mineira que é a maior frotista da IVECO BUS na 
América Latina com mais de 100 unidades do modelo e dez unidades da Daily Minibus 45-170. 
Com 40 anos de tradição no transporte de passageiros, a VMG conta com frota 100% própria, 
oficinas de manutenção e elétrica, atendimento 24 horas e consultoria especializada para cada 
cliente. A VMG realiza o transporte dos colaboradores da montadora da capital mineira para Sete 
Lagoas e dentro do município. 
 
Para Gustavo Moreira, diretor da VMG, a parceria com a IVECO BUS reforça o padrão de 
atendimento ao passageiro da empresa com o conforto, a segurança e a confiabilidade do chassi 
170S28. “Temos a excelência na prestação de serviços como foco principal da nossa operação, e é 
por isso que confiamos na montadora para a aquisição das novas unidades”. 
 
Na última semana, a VMG foi uma das empresas homenageadas na 1ª edição do Iveco Group 
Suppliers of The Year – premiação do Iveco Group que destacou fornecedores do Brasil e 
Argentina pela excelência e boa performance em soluções, produtos e serviços. A VMG foi a 
vencedora na categoria Compras de Materiais Indiretos – Serviços. 
 
Danilo Fetzner, diretor da IVECO BUS para a América Latina, destaca a relação de parceria entre 
a marca e a VMG e a importância da operação para consolidar a presença da montadora no 
segmento de 17 toneladas. “Temos um produto robusto e versátil, o melhor custo-benefício do 
segmento urbano e de fretamento. Fazer parte da frota da empresa nos posiciona com destaque 
em mais um grande operador do setor”. 



 
 

 
   

 
A entrega simbólica das unidades do chassi 170S28 será realizada durante o Lat.Bus 
Transpúblico, maior evento de mobilidade urbana da América Latina, onde os diretores da 
empresa estarão presentes. O evento acontece entre os dias 8 e 10 de agosto. 
 
Chassi 170S28 
 
O chassi 170S28 foi projetado e é fabricado no Complexo Industrial da IVECO, em Sete Lagoas 
(MG), em duas configurações: urbano e fretamento, para aplicações de transporte urbano e 
intermunicipal.  
 
O motor N67, da FPT Industrial, gera potência máxima de 280 cv, aliado à economia de 
combustível, e emite baixo índice de ruídos e vibrações. Isso é possível por conta de um suporte 
que diminui o risco de desgaste por vibração mecânica e promove conforto a bordo. O torque 
chega a 950 Nm, já disponíveis na faixa de 1.250 a 1.950 rpm.  
 
Além de potência, o modelo foi pensado para tornar a viagem mais confortável ao motorista e 
passageiros. O chassi 170S28 conta ainda com volante com três estágios de regulagem 
longitudinal e um de regulagem vertical. O item melhora a dirigibilidade e permite visão 
completa do painel de instrumentos e lâmpadas piloto. Já o sistema de suspensão tem a opção de 
molas semi-elípticas, que oferecem maior resistência e facilidade de manutenção, e as molas 
parabólicas, que tem o conforto como ponto alto. 

 
IVECO 
 
IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa 
uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos 
para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, 
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. 
Gerencia unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, 
onde produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e 
serviços em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO esteja 
em operação. 
 
Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br 
 
Assessor de Imprensa – IVECO 
Marcelo Fonseca – marcelo.fonseca@redecomunicacao.com 
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(+55 11) 9 9468-1351 
 
Head de Comunicação Corporativa – Iveco Group 
Jorge Görgen – jorge.gorgen@ivecogroup.com 
(+55 11) 9 8336-8241 
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