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PRESS RELEASE 
     

 

Tecnologia de combate a incêndios de próxima geração: O primeiro 
Magirus FireBull vai para o Brasil 
 

Primeiro carro de bombeiros sobre lagarta do mundo a partir de Magirus para o estado do Ceará / 
Delegação de alto escalão visita Ulm / Aceitação e entrega de MultiStar / Máxima segurança e flexibilidade 
para os bombeiros brasileiros graças à frota de robôs de combate a incêndio, veículos especiais e escadas 
giratórias Magirus de última geração 
 
Ulm, Alemanha, 4 julho 2022 

O estado brasileiro do Ceará recebe o primeiro FireBull da Magirus. Uma delegação com representantes de alto 

escalão do governador, os bombeiros e parceiros foram convidados no Centro de Experiência Magirus em Ulm na 

semana passada para a aceitação técnica e entrega do primeiro carro de bombeiros rastreado do mundo, bem 

como um veículo combinado MultiStar e várias bombas de incêndio portáteis. Carlos Décimo de Souza, da 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Governo do Estado do Ceará, expressou seus 

agradecimentos pela parceria muito boa, confiável e cooperativa: "Estamos entusiasmados em poder receber 

estes veículos Magirus de última geração aqui em Ulm". Com a renovação consistente e a constante expansão 

com tecnologia inovadora e única de inovação, como robôs extintores e veículos especiais poderosos como o 

Magirus FireBull, queremos garantir que nossas forças de emergência possam contribuir de forma sustentável 

para a proteção de pessoas, materiais e empresas em nossa região, e estejam sempre protegidos da melhor 

maneira possível". 

 

O motor FireBull da Magirus combina a altamente eficiente tecnologia de extinção AirCore, opções flexíveis de 

configuração e o chassi extremamente versátil PowerBully da Kässbohrer Geländefahrzeug AG para formar um 

veículo especial de combate a incêndios único e versátil a nível mundial. A comprovada tecnologia AirCore de 

névoa de água permite um combate eficiente ao fogo com altas profundidades de penetração e distâncias de 

lançamento de até 80 metros, mas também um excelente efeito de resfriamento com consumo mínimo de água. 

O transporte de grandes volumes de agente extintor (9.000 litros de água, 2.000 litros de espuma) com uma 

pressão mínima no solo de 0,300 quilos por centímetro quadrado com um peso total permitido de 30 toneladas é 

uma das vantagens centrais em terrenos intransitáveis e de difícil acesso. No futuro, o FireBull será utilizado na 



 

    

 

 

 
 

   

 

região ao redor do Porto do Pecém. Além de ser chamado para uso em incêndios de vegetação ou operações na 

reserva e próxima a áreas de proteção, a região tem um grande porto, praias e numerosas operações industriais 

de grande porte que vão desde plantas de reciclagem até a produção de aço, algumas das quais com terrenos de 

difícil acesso. 

 

Com o Magirus MultiStar, o estado do Ceará recebe um veículo combinado único que consiste em uma lança 

telescópica com cesto de resgate e um pára-choques tanque. A lança telescópica de alumínio permite um alcance 

operacional de -12 m a +30,5 m, bem como um alcance de 16,5 m (3 pessoas). A cabine da tripulação da Magirus 

TeamCab oferece espaço para 1 + 5 pessoas. O MultiStar está equipado com uma bomba centrífuga contra 

incêndio FPN 10-3000 e FPH 40-250 com alta pressão em bronze, assim como um agente extintor tanque de 

espuma com 1.500 litros de água e 300 litros de espuma. Graças a seus equipamentos e acessórios versáteis, o 

Magirus MultiStar oferece aos bombeiros menores em particular a possibilidade de lidar com uma ampla gama de 

diferentes operações - desde o transporte de água, tripulação e equipamentos até o resgate de pessoas e a 

prestação de assistência técnica - com um único veículo. Mais de 10 desses veículos já estão em uso no Brasil. 

Além do MultiStar e do FireBull, três novas bombas de incêndio portáteis Magirus FIRE 1000 completam a entrega 

atual. 

 

Já no final de 2021, a Magirus entregou ao Ceará um robô de combate a incêndios AirCore TAF35, um veículo de 

combate a incêndios com turbina AirCore em um Iveco Daily 4x4 e a escada de plataforma giratória articulada 

mais alta do mundo, um M42L-AS com direção de eixo traseiro, para o Ceará. Em combinação com os novos 

veículos, o estado brasileiro tem uma frota inovadora de veículos de combate a incêndio e veículos especiais que 

não só tem paralelo fora do Brasil. O Magirus FireBull e o MultiStar serão enviados para o Brasil nas próximas 

semanas e apresentados ao público em uma cerimônia festiva. 

 

Captions (Copyright Magirus):  

Imagem 1: Entrega de presente modelo 3D Magirus FireBull 

Imagem 2:  Entrega dos veículos para a delegação do Brasil em Ulm 

Imagem 3: Carlos Décimo de Souza, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior e Julian Müller, Chefe 
de Marketing e Porta-voz da Magirus 

Imagem 4: O Magirus FireBull para o Ceará 

Imagem 5: Test drive com o novo Magirus MultiStar na pista de teste interna 

Imagem 6: O FireBull e o MultiStar para o estado do Ceará em frente ao Centro de Experiência Magirus 



 

    

 

 

 
 

   

 

Sobre a Magirus 

Paixão e precisão, alta tecnologia e habilidade artesanal. Desde 1864 a Magirus representa a combinação de inovação e 

tradição - no sentido de bombeiros de todo o mundo. Com uma ampla gama de veículos de combate a incêndios modernos e 

mais confiáveis, escadas giratórias, veículos de resgate e logística, soluções especiais, bombas e bombas portáteis, a Magirus 

é um dos maiores e um dos líderes tecnológicos em tecnologia de combate a incêndios e controle de desastres em todo o 

mundo. 

A Magirus é uma marca do Grupo Iveco, líder mundial no setor automotivo, ativa nas áreas de Veículos Comerciais e 

Especiais, Powertrain e Serviços Financeiros relacionados. 

Para mais informações sobre o Magirus:: www.magirusgroup.com  

 

Para maiores informações, favor entrar em contato: 

 

Julian Müller, Magirus GmbH 

Chefe de Marketing e Porta-voz 

magirus-pr@ivecogroup.com 

Facebook: https://www.facebook.com/magirusgroup  

Instagram: https://www.instagram.com/magirusgroup/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/MagirusGroup   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh 
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