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Sistemas de ar condicionado da Eberspächer para ônibus 

articulados em São Paulo 

• A Eberspächer é um parceiro de confiança que fornece sistemas de ar 

condicionado para ônibus no Brasil 

• Cerca de 800 ônibus articulados em São Paulo já estão equipados com os 

sistemas de ar condicionado da Eberspächer 

• Mais de 200 sistemas de ar condicionado do tipo AC353 para novos ônibus 

articulados em São Paulo 

 

Esslingen (Alemanha) / Sorocaba (Brasil), 23 de junho, 2021 – Há muitos anos que os 

operadores de frotas e os fabricantes de ônibus brasileiros contam com a 

especialização da Eberspächer em sistemas de ar condicionado para ônibus: em 

São Paulo, a empresa especialista Alemã em gerenciamento térmico já equipou 

cerca de 800 ônibus articulados com sistemas de ar condicionado. Outras 150 

unidades foram instaladas nos últimos 12 meses, e já estão operando na cidade de 

São Paulo. Mais de 60 unidades adicionais serão instaladas a seguir, em meados 

de 2021. 

 

Os ônibus articulados urbanos estão equipados com a plataforma para o sistema de AC 

“in-line” montado no teto, o AC353, produto com altíssima reputação mundial em termos 

de confiabilidade. O sistema é fornecido com diversas classes de capacidade de 

refrigeração, impressionando os operadores de frotas e os fabricantes, com sua longa 

vida útil e facilidade de manutenção. Os passageiros desfrutam de um conforto de alto 

nível e temperaturas agradáveis com a família de produtos AC353, enquanto utilizam o 

ônibus como transporte público. Os sistemas de ar condicionado AC353 também podem 
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ser combinados com as soluções de purificação de ar da Eberspächer para filtragem, 

purificação e esterilização do ar com eficiência.  

 

A Unidade de Negócios Bus & Coach da Eberspächer oferece soluções de aquecimento 

e refrigeração para todos os tipos de ônibus urbanos e rodoviários. Sejam quais forem os 

requisitos, o ônibus e o tipo de direção – a empresa especialista Alemã em sistemas de 

ar condicionado oferece a solução ideal. Clientes de todo o mundo apreciam 

particularmente a flexibilidade, confiabilidade e eficiência dos sistemas de ar 

condicionado da Eberspächer. 

 

Os sistemas da Eberspächer Climate Control Systems “Bus & Coach” para o mercado da 

América do Sul  são fabricados em Sorocaba, no Brasil. Com uma equipe com mais de 

20 funcionários, a Eberspächer produz sistemas de ar condicionado para ônibus  nessa 

fábrica. A rede mundial de distribuidores  e serviços da Eberspaecher garante uma 

excelente assistência técnica, ao longo de toda a vida útil do produto. 

 

 

Legendas: 

 

➢ A plataforma do sistema de AC “in-line” montado no teto AC353 abrange toda a faixa de 

desempenho para aplicações em zonas de clima temperado e em países quentes, com 

uma capacidade de refrigeração de até 48 kW. 
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Vendas & Marketing 
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*** 
 
 
 
Sobre Eberspaecher: 
Com aproximadamente 10.000 funcionários em 80 localidades em todo o mundo, o Grupo Eberspaecher é 
um dos principais desenvolvedores e fornecedores de sistemas da indústria automotiva. A empresa familiar, 
com sede em Esslingen am Neckar, na Alemanha, é sinônimo de soluções inovadoras em tecnologia de 
escapamento, eletrônica automotiva e gerenciamento térmico, para uma ampla gama de tipos de veículos. 
Os componentes e sistemas Eberspaecher proporcionam mais conforto, maior segurança e um ambiente 
mais limpo dentro ou fora da estrada. Em 2020, o Grupo gerou receitas de mais de 4,9 bilhões de euros. 
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