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Novo Garmin Dēzl 760LMT – o melhor amigo 

dos motoristas de longo curso 
 
• Pensado para a navegação em camiões, o GPS oferece um ecrã de sete 

polegadas e ainda a função Active Lane Guidance, entre outras características, 
ajudando a tornar o seu trabalho mais fácil e a economizar tempo, combustível 
e dinheiro 
 
 

 
 
Lisboa, 12 de novembro de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, acaba de anunciar o Dēzl 760LMT, a primeira solução de navegação por GPS para 
camiões e que se destaca por apresentar um generoso ecrã de sete polegadas e por oferecer a 
função de orientação Active Lane Guidance que ajuda os camionistas na estrada, dando-lhes 
toda a confiança para abordar os cruzamentos e as saídas com total sucesso. 
 
O novo Dēzl 760 apresenta funções especificamente desenhadas para auxiliar os motoristas de 
longo curso nos seus percursos diários, tais como o cálculo da rota tendo por base atributos do 
próprio camião, avisos de perigos vários, pontos de interesse (POI) para camionistas, uma 
coluna de som de elevada potência e ainda suporte para câmaras de segurança. Compatível 
com a ligação Garmin Smartphone Link, é o único dispositivo de navegação para camionistas 
que tem a capacidade de receber informações em tempo real1

 

 através de uma aplicação para 
smartphone, nomeadamente preços dos combustíveis, imagens de câmaras de trânsito e 
meteorologia. 

“O novo Dēzl 760 foi concebido para dar resposta às necessidades específicas dos camionistas, 
ajudando a tornar o seu trabalho mais fácil e a economizar tempo, combustível e dinheiro”, 
destaca Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. Ainda de acordo com a 
responsável, “o seu ecrã de sete polegadas garante aos motoristas de longo curso uma 

                                                 
1 Garmin Smartphone Link inclui vários serviços gratuitos ao vivo, bem como conteúdo premium disponível através 
de assinatura. 



PRESS RELEASE 
 

 

 
Registered Office: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9RB. Registration No. 2724437 Vat Reg. No GB568 6978 58 

visualização mais fácil e intuitiva de toda a informação de que precisam num piscar de olhos e 
permite ainda a divisão do ecrã para utilização em simultâneo da nova função Active Lane 
Guidance”. Mariana Dias sublinha ainda que “graças às funcionalidades oferecidas, tais como 
como gravação dos dados de viagem, avisos de fronteira e informações em tempo real através 
da ligação Smartphone Link, o novo Dēzl 760 torna-se num assistente digital completo para a 
cabina do camião”. 
 
Navegação específica para camiões 
Com mapas detalhados e a tecnologia de navegação líder da Garmin, o Dēzl 760 fornece rotas 
especificas para camiões e indicações turn-by-turn com base na altura, no peso, no 
comprimento e no transporte do veículo. Os utilizadores só têm simplesmente de inserir o perfil 
do seu camião e o dispositivo encarrega-se de estudar quais as estradas mais aconselhadas 
para as características identificadas. Este novo GPS da Garmin também fornece avisos sobre 
perigos próximos, tais como galhos de árvores baixos e curvas apertadas. O dispositivo pode 
até guardar múltiplos perfis de camiões e os utilizadores podem alterar o perfil ativo em qualquer 
altura. Encontrar pontos de paragem é uma coisa tarefa muito fácil para o Dēzl 760, com POI 
específicos para camiões e incluindo estações para motoristas de longo curso, postos de 
pesagem, concessionárias e pontos de lavagem. E graças à função Garmin Exit Services os 
motoristas poderão procurar rapidamente pelos próximos POI em saídas de autoestradas. O 
dispositivo inclui ainda as horas previstas para o nascer e o pôr-do-sol tendo em vista as 
regulamentações de condução noturna e exibe os avisos de fronteira do país para que sejam 
compridos os requisitos legais locais. 
 
Nova função Active Lane Guidance 
Tirando partido do generoso display de sete 
polegadas do Dēzl 760, a nova função Active 
Lane Guidance é exibida em modo de ecrã 
dividido ao lado da vista de mapa para assim 
orientar os motoristas pelas vias corretas, o 
que é particularmente útil quando se aproxima 
uma mudança de direção ou uma saída. 
Através de uma animação de estrada em 
movimento, uma linha roxa indica a forma 
como o motorista deve seguir nas vias 
disponíveis, mostrando aos camionistas 
exatamente qual a faixa em que tem de estar e 
ajudando-os a evitar as potencialmente perigosas manobras de última hora. E para garantir que 
os motoristas de longo curso sabem em antemão o que vem a seguir da próxima curva, o novo 
GPS permite mostrar-lhes o que se segue até às próximas quatro curvas ao longo do percurso 
que têm pela frente. 
 
Compatível com a Fleet Management Interface 
O novo Dēzl 760 torna-se facilmente parte de qualquer solução de gestão de frotas. Também é 
compatível com a interface Garmin Management Interface (FMI) e pode ser integrado no seio de 
uma solução de telemática fornecida por um parceiro Garmin. 
 
Informação em tempo real através da Smartphone Link 
A aplicação Garmin Smartphone Link para smartphones Android resolve o problema de se ter 
que pagar por um plano de dados para receber informações em tempo real num dispositivo de 
navegação2

                                                 
2 Se for o caso, serão aplicadas taxas de utilização do plano de dados. Contacte o seu fornecedor de serviços móveis para obter mais informações sobre o 
seu plano de dados e as taxas de roaming. 

. Esta aplicação utiliza a ligação de dados existente do smartphone – basta combiná-
la com o Dēzl 760LMT através de Bluetooth®. Os utilizadores podem aceder a informações em 
tempo real diretamente pela sua unidade Dēzl, nomeadamente trânsito, imagens de câmaras de 
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trânsito, condições meteorológicas, parques de estacionamento, preços de combustível e muito 
mais. A aplicação Garmin Smartphone Link está disponível gratuitamente no Android Market e 
inclui vários serviços gratuitos ao vivo, bem como conteúdo premium disponível através de 
assinatura. 
 
Atualizações de mapas gratuitas e informações de tráfego vitalícias 
O Dēzl 760LMT inclui mapas Lifetime, que permitem ao utilizador ter todas as atualizações 
gratuitas, cerca de 4 por ano, durante toda a vida útil do equipamento. Para além disso, recebe 
informações de tráfego também gratuitas e vitalícias. 
 
Tendo como ponto de partida os mais de 20 anos de experiência que a Garmin tem na área da 
navegação, o Dēzl 760LMT apresenta muitas das funcionalidades de navegação Garmin 
disponíveis apenas por assinatura, como é o caso das visualizações de cruzamentos photoReal 
com imagens realistas dos próximos cruzamentos e pontos de intersecção mais complexos, das 
atualizações de mapas vitalícias3 e das informações de tráfego vitalícias4

 
. 

O novo GPS Dēzl 760LMT é a mais recente solução da Garmin para o segmento de consumo 
automóvel, sendo a Garmin um fornecedor líder mundial de dispositivos de navegação portáteis 
para automóveis e motocicletas. Desde a navegação turn-by-turn até às capacidades de 
pesquisa rápida e precisa e passando pela orientação de faixa de rodagem e pela função de 
evitar trânsito as soluções PND da Garmin são bastante user friendly e oferecem características 
inovadoras que proporcionam economia de tempo e de combustível benefícios para responder 
às demandas da condução no dia-a-dia. 
 
 
O Dēzl 760LMT tem um preço de venda ao público recomendado de 449 euros, IVA incluído. 
Para mais informações, visite por favor http://www.garmin.com/dezl. 
 
 

* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 

 
Sobre a Garmin 
O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e comercializam 
equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande maioria incorpora tecnologia 
GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e 
automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino 
Unido. Para mais informação, consulte: www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
 
Aviso sobre o conteúdo: 
Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas atividades 
comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da empresa são previsões e 
baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos e circunstâncias apresentados nos 
comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus resultados reais diferir substancialmente como 
consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado 
aos fatores de risco mencionados no relatório anual no formulário 10-K para o final de ano 25 de Dezembro, 2010, 
preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia 
deste formulário 10-K está disponível em www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não 
garante as ações futuras que podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à 
data em que o comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra 
circunstância, a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma periódica. 
 
 
 
 

                                                 
3 Lifetime Maps garante o direito a receber até quatro atualizações de dados de mapas por ano, quando e como essas atualizações são disponibilizadas no 
site da Garmin, para um produto Garmin compatível e até que a vida útil do seu produto expire ou a Garmin não receba mais dados do mapa por parte do 
seu fornecedor, o que acontecer primeiro. Para saber o significado de "vida útil" de um produto e para conhecer outros termos e condições importantes, 
consulte http://www.garmin.com/us/maps/us/numaps_lifetime. 
4 Tráfego vitalício estende a vida útil do seu recetor de trânsito Garmin ou enquanto a Garmin receber dados de tráfego a partir do seu fornecedor de 
tráfego, o que acontecer primeiro. A "vida útil" de um recetor de trânsito significa o período durante o qual o recetor (a) tem os recursos técnicos 
necessários para utilizar o atual serviço de dados de trânsito e (b) é capaz de funcionar como o previsto, sem necessidade de grandes reparos. O conteúdo 
de tráfego não está disponível em todas as áreas. 
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Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    
EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Frederico Rocha    
EDC 
936 101 392  
frocha@edc.pt 
 
Mariana Dias 
Marcoms Manager Garmin Portugal Lda 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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