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Jule Transportadora alcança 4,6% de economia de
combustível com bandas da Vipal Borrachas
O melhor reconhecimento para a equipe da Vipal Borrachas é
aquele que vem dos clientes. E quando isso acontece através de
testes de desempenho, a empresa faz questão de comemorar.
Foi o que ocorreu quando a Jule Transportadora, da cidade
de Porto Ferreira/SP, realizou testes com as bandas VRT2 ECO
e VLW ECO. Os dois produtos foram experimentados juntos:
a primeira, no caminhão, e a segunda, na carreta. Com isso,
a transportadora obteve uma economia de 4,6% no
consumo de combustível.

4,6%

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
O teste ocorreu em vias de Porto Ferreira e
contou com a presença do Gestor de Frotas
da Jule, Arlindo Leal Júnior, do proprietário da
Renovadora Rosim, Hernandes Rosim, e ainda com
o acompanhamento do Consultor de Negócios da
Vipal, Vagner Alex Quadri. De início, a equipe da
transportadora já se mostrou muito satisfeita.
Para o motorista, o veículo apresentou uma
grande diferença quanto à dirigibilidade, rodando
mais livre e com maior aderência ao asfalto.
Para o Gerente de Frotas, o resultado de economia de
combustível foi vital. “Estamos muito satisfeitos com
o que alcançamos inicialmente, com esta redução
de 4,6% no consumo de diesel. Além disso, a
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assistência que toda a equipe da Vipal nos presta
é nota mil”, destaca. Após o retorno deste caminhão
de viagem, a empresa irá averiguar os resultados
quanto ao desgaste, que já se mostraram positivos de
saída. “Para nós da Vipal é muito importante quando
os clientes testam e aprovam os produtos, pois eles
visualizam os benefícios que nossos produtos podem
na prática para suas frotas”, ressalta Quadri.
A Jule Transportadora possui 31 anos de experiência
no mercado, com uma frota especializada no transporte
de matéria-prima a granel para a fabricação de vidro e
também do produto acabado. Opera internacionalmente
e em todo o território nacional, com foco nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste.

