
 

 

Banco Volkswagen financia caminhões para coleta de 
resíduos sólidos 

 
Veículos pertencem à família Compactor e atendem às principais necessidades do 

segmento  

 

 
 

São Paulo, 24 de setembro de 2014 - O Banco Volkswagen, o maior banco de 

montadora do país, oferece taxa de 0,49% a.m., e financiamento de 100% por 

meio do Finame, para os caminhões da marca voltados à coleta de resíduos 

sólidos.  

 

Os veículos da família Compactor foram produzidos com as principais 

configurações para atender às necessidades da atividade. Caixa automática, 

opção para tomada de força Repto e banco para três passageiros são alguns 

dos equipamentos disponíveis nos modelos.  

 

Além disso, itens como compressores com mais capacidade, freios de maior 

dimensão, suspensões recalibradas e manetim para partida em rampa também 

fazem parte dos caminhões. Equipado com motor MAN D08 de 280cv, possui a 

tecnologia de emissões EGR que, além de não ser necessária a utilização do 

ARLA 32, possibilita maior facilidade para implementação de equipamentos.  

 

A linha conta com o VW Constellation 17.190 4x2, ideal para caixas coletoras e 

compactadoras de 15 m³; o VW Constellation 17.280 4x2, também para caixas 

coletoras e compactadoras de 15 m³, e a versão 6x2, para caixas coletoras e 

compactadoras de 19 m³, com transmissão automática ou mecânica. 

 

 



 

 

Para todos os modelos, a Volkswagen Corretora de Seguros oferece, em 

parceria com Sul América e Mapfre, coberturas customizadas de acordo com o 

perfil e a necessidade do cliente. São elas:  

 

 Compreensiva: colisão, incêndio, roubo e RCF-V  

 RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa – Veículos) 

 Danos Morais 

 Acidentes Pessoais Passageiros – Morte e invalidez permanente 

 

Para mais informações sobre os caminhões da família Compactor, acesse: 

http://www.man-la.com/. Sobre financiamentos e seguros, visite o site do Banco 

Volkswagen: www.bancovw.com.br 

 

 

A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen 

e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa oferece produtos para facilitar o 

acesso para automóveis de passeio, veículos comerciais e caminhões e ônibus Volkswagen e MAN, além 

de  veículos Audi e motocicletas Ducati. Conta com sete filiais e postos de atendimento distribuídos pelo 

País. Atende a aproximadamente 600 concessionários da marca. Em mais de cinco décadas de atuação 

no Brasil, o Banco Volkswagen alcançou uma carteira de R$ 24 bilhões e possui uma base com mais de 

940 mil clientes. Mais informações no site da empresa: www.bancovw.com.br  
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