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Iochpe-Maxion
Maxion Componentes
Estruturais

Iochpe-Maxion consiste em 3 divisiões:
17%

– Maxion Wheels

Maxion Wheels
83%

– Maxion Componentes
Estruturais
+ Joint venture minoritária –Amsted Maxion
(components ferroviários)
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Grande portfolio de produtos
Fabricante de components originais

Rodas de automóveis em Aço e
Alumínio

Rodas de veículos comerciais
em Aço e Alumínio

Rodas de veículos agrícolas e
fora de estrada

Maior fabricante global de rodas há mais de 100 anos (vendas de US $ 2,1 bilhões em 2018)
Produziu mais de 58 milhões de rodas em 2018

Fábrica em 12 países e 5 continentes

1 de cada 8 rodas OE no mundo é uma roda Maxion
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Posicionamento Global estratégico para atender o
crescente mercado global de transportes

Birmingham, UK
Königswinter, Germany
Novi, MI, USA

Sedalia, MO, USA

Manresa, Spain
Akron, Ohio, USA

Chihuahua, Mexico
San Luis Potosi, Mexico

Ostrava, Czech Republic
Dello, Italy

Seoul, S. Korea
Manisa, Turkey
Hubei Province, China
Pune, India

Yokohama, Japan
Nantong, China
Shanghai, China

Saraburi, Thailand
Bangkok, Thailand

Limeira, Brazil
Santo André, Brazil

Johannesburg, S. Africa
Cruzeiro, Brazil

Engenharias

Engenharias locais conectadas a uma rede global de PD&I com coordenação central
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Fluxo de Inovação na Maxion Wheels
iFORUM

(intranet; iAdvocates)

iLabs

Monitoramento de mercado
(Novas tecnologias,
tendencias)

Monitoramento Global
de Concorrentes e
Patentes

Innovaçoes de
Fornecedores

Inovações de
Institutos e
Universidades
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Inovações para enfrentar os maiores desafios da atualidade
Reduzindo a emissão de CO2 no transporte de cargas

Eficiência no consumo
de combustível

Rodas
Aerodinâmicas

Conectividade
MaxSmart

®

Redução de peso
com boa relação
custo-benefício

Rodas super
leves
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Visão Geral de Novos Materiais
para uso em Transportes
Maiores desafios no projeto de componentes para veículos
comerciais

Cargas envolvidas
Temperatura que a roda está exposta em operação

Infra estrutura do país ( estradas; controle de sobrecarga;
conhecimento da aplicação)

04/12/2019

Aço de Alta e Ultra alta Resistencia
 O segmento de veículos comerciais está sob
contínua pressão para redução de peso, como
alternativa para os programas de controle de
emissão de CO2 mundiais (Proconve 7/BR;
EAP10/USA; EURO VI/Europa; National 5/China).
 A Maxion Wheels, como fabricante global de
rodas, busca o extremo na utilização do aço.
 As rodas de aço para veículos comerciais no Brasil
hoje, estão na faixa de 38 [Kg] e 34 [Kg] na Europa,
onde se faz uso de aços HSLA.

GEN 0
GEN 1
GEN 35

GEN 34

Em 13 anos redução de 3kg
Em 7 anos redução de 4kg

Evolução na redução do peso de rodas de
aço para veículos comerciais
*

 A Maxion Wheels está testando uma nova classe
de aços de Alta e Ultra Alta resistência, que
indicam uma redução de 34 para 30[Kg] nas rodas
 Atingindo este nível, a redução na emissão de
CO2, seria da ordem 780 [Kg CO2/caminhão/ano]
 Considerando um caminhão “trucado” 6x2, com
(10+1) rodas, que hoje pesam 38[Kg] cada,

Aços usados pela Maxion Wheels
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Fibra de carbono
 Alternativas como a fibra de carbono já estão em pesquisa.
 Sua aplicação, apesar de difundida no segmento de
automóveis, ainda ano são comercializadas no segmento de
caminhões e ônibus, devido as cargas e temperaturas
envolvidas.
 Quando puder ser utilizado em CV, a redução de peso nas
rodas seria da ordem de 50%. e a redução na emissão de CO2,
seria da ordem de 1.840 [Kg CO2/caminhão/ano]

Roda Híbrida Maxion Wheels
Vista frontal

 Isto, Considerando um caminhão “trucado” 6x2, com (10+1)
rodas, que hoje pesam 38[Kg] cada,
 Para superar as restrições da fibra de carbono, a Maxion
Wheels estuda em uma solução hibrida fazendo uso da fibra
de carbono como reforço estrutural e do aço para aumentar
a resistência à temperatura e abrasão e que permitirá uma
alternativa de 40% de redução no peso.
 Nesta opção, a redução na emissão de CO2, seria da ordem
1.470 [Kg CO2/caminhão/ano]
Vista traseira
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Impressão 3D
 Também como novo material e processo, em fase inicial de
estudo no segmento de rodas para automóveis e sempre
como etapa inicial para entrada no segmento de veículos
comerciais, temos a impressão 3D de metais (com ligas de
titânio por exemplo).
https://newatlas.com/

 Aqui as perspectivas de redução são estimadas na ordem
de 55%, uma vez que o processo permite uma flexibilidade
ilimitada no design da roda.
 Atingindo este nível em rodas CV, a redução na emissão de
CO2, seria da ordem de 2.023 [Kg CO2/caminhão/ano]

 Considerando um caminhão “trucado” 6x2, com (10+1)
rodas, que hoje pesam 38[Kg] cada,
https://driving.ca/
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Ligas de Magnésio
 Outro material em estudo são as ligas de magnésio com aditivos, ainda
em fase de pesquisa em laboratório,
 Poderia levar uma roda de automóvel a alcançar o mesmo peso de uma
produzida com fibra de carbono.
 Se aplicável nas rodas de caminhão, a redução na emissão de CO2, seria
da ordem de 1.840 [Kg CO2/caminhão/ano] ,ou a redução seria dos mesmos 50%
do peso atual, sem as restrições da fibra de carbono à temperatura de
trabalho da roda e ainda com vantagens de custos e melhor processo de
fabricação.

https://researchreports.home.blog

 Porém, até o momento, o magnésio permite apenas a aplicação em
rodas de automóveis devido ao fator de vida em fatiga do material

Grafeno
 Por último, apesar de ainda estar distante da aplicação em rodas, mas
no radar da Maxion Wheels, temos o grafeno em estruturas 3D.
 Com este material, tendo 10X a resistência do aço e 1/6 do seu peso,
combinado com uma possível impressão em 3D, estima-se que quando
viáveis, poderiam reduzir o peso em 60% dos valores atuais, levando aos
maiores índices de 2.207 [Kg CO2/caminhão/ano]

https://www.themanufacturer.com/
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Resumo e conclusões
 O segmento de veículos comerciais é altamente exigente em relação a performance de produtos,
 As rodas para veículos comercias são testadas ao extremo devido a temperatura de trabalho, as

cargas aplicadas e ao tipo de aplicação , sempre sujeitas as condições de rodovias e ao controle
do peso do veículo.
 O Aço ainda apresenta um futuro de pelo menos 10 anos, como material principal na fabricação

de rodas
 Em resumo, se estes novos materiais se tornarem viáveis para aplicação em rodas de veículos
comerciais, teremos as seguintes estimativas de reduções nas emissões de CO 2
Novo Material

Peso Roda 8,25x22,5 Redução de peso

Peso da roda com novo
material

Rodas no caminhão

Redução em [Kg] no
caminhão

Caminão c rodas originais

38

0%

38
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418

Aços UHSLA
Fibra de carbono
Fibra de carbono + Aço
Magnésio com aditivos
Impressão 3D em metal
Grafeno 3D

38
38
38
38
38
38

21%
50%
40%
50%
55%
60%

30,0
19,0
22,8
19,0
17,1
15,2

11
11
11
11
11
11

-87,8
-209,0
-167,2
-209,0
-229,9
-250,8

Cálculo considera

Fonte: EU Regulation 443/2009 on emission performance standards (rotating parts)
Caminhão 6x2 Trucado - 10 rodas e 1 estepe
Caminhão rodando 200.000 Km/ano

Redução em [g]
Redução em [Kg] de CO2
de CO2 por
por caminhão/ano
caminhão/km
0,9
3678
-0,2
-0,5
-0,4
-0,5
-0,5
-0,6

-772
-1839
-1471
-1839
-2023
-2207
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