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A MICHELIN® solutions implementará na LeciTrailer
a sua solução EFFITRAILERTM como equipamento
opcional
A MICHELIN® solutions chegou a um acordo com a LeciTrailer, fabricante espanhol de
semirreboques líder do mercado, para implementar na origem como equipamento opcional,
sobre produto novo do fabricante, bem como para o mercado de substituição, compatível
com o resto das marcas de semirreboques, a sua solução telemática para semirreboques
EFFITRAILERTM, através da vasta rede de centros de serviço que a LeciTrailer possui na
Península Ibérica e França.
Num contexto de grande competitividade no sector do transporte, a correta gestão e
otimização do parque de semirreboques é um elemento-chave para a eficiência das
empresas de transporte.
Para ajudar nessa correta gestão, EFFITRAILERTM, a solução telemática da MICHELIN®
solutions para semirreboques, permite às frotas, de maneira simples e ágil, conhecer em
tempo real os dados de geolocalização direta do semirreboque, bem como o controlo das
pressões e da temperatura de todos os seus pneus, o que contribui para diminuir as
imobilizações, as assistências na estrada e para evitar possíveis penalizações por atrasos.
Além disso, com esta ferramenta de gestão, a empresa de transporte pode controlar os
quilómetros em vazio de um semirreboque em particular ou do conjunto da frota,
fundamental para otimizar os custos operacionais. A solução EFFITRAILERTM proporciona
também relatórios e alertas que facilitam a otimização da manutenção preventiva dos
semirreboques e antecipar-se assim aos possíveis problemas.
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Sobre a Michelin solutions
A Michelin solutions, criada em maio de 2013, faz parte do grupo Michelin e emprega
atualmente mais de 900 pessoas na Europa. A Michelin solutions garante a gestão de mais
de 310.000 viaturas sobre contrato. A Michelin solutions concebe, desenvolve, comercializa
e opera serviços de mobilidade para as frotas de veículos pesados e comerciais ligeiros, de
autocarros, carrinhas e de engenharia civil. Estas soluções personalizadas dirigem-se às
frotas que querem melhorar a sua eficiência, a sua produtividade e o seu impacto meioambiental, e isto de maneira global.
Mais informação: www.michelin-solutions.com

Sobre LeciTrailer Pós-venda
LeciTrailer, líder do mercado espanhol de semirreboques, é o único fabricante europeu que
dispõe da sua própria rede de Bases de Pós-venda, dedicando mais de 200.000 m2 para
atender os seus clientes. Estas instalações encontram-se em Madrid, Barcelona, Valência,
Sevilha, Zaragoza e Lyon (França). Cada uma das suas instalações está preparada para
atender qualquer tipo de reparação de um semirreboque, seja da marca que for.
Mais informação: www.lecitrailer.es

2

