Informação

Volvo lança série especial que celebra 10 anos
da linha VM
A Volvo está lançando uma série especial VM, que celebra os 10 anos do lançamento
do modelo semipesado da marca no mercado, em 2003. A série comemorativa recebeu
uma pintura exclusiva na cor prata e uma faixa azul metálica que remete à trajetória de
sucesso do veículo. O caminhão é rígido, com motor de 270cv e caixa de câmbio de
nove marchas.

"Este modelo especial tem os mesmos atributos que garantem o sucesso do VM no
mercado. Itens exclusivos, alguns oferecidos como opcionais e outros de série,
foram combinados de forma a reforçar os valores essenciais da marca de
segurança, qualidade e respeito ao meio ambiente, com ênfase em economia,
conforto e desempenho", afirma Francisco Mendonça, gerente da linha VM da
Volvo.
A série comemorativa recebeu espelhos retrovisores externos e convexos com
acionamento elétrico, espelhos auxiliares nos dois lados, ar condicionado,
para-sol externo e faróis de neblina conferem melhor visibilidade e mais
segurança ao dirigir. O modelo possui bancos de couro, vidros e travas
elétricos, suspensão integrada da cabine e sistema de som com rádio CD com MP3,
entrada USB e Bluetooth.
Outros itens exclusivos, são dois tanques de combustível com capacidade total
para 560 litros, o que reduz a necessidade de paradas para abastecer, tornando a
viagem mais produtiva e mais segura na medida em que o motorista pode escolher
criteriosamente os locais onde fará suas paradas.
"Sabemos que, quanto mais econômico o veículo for, menores são as emissões de
gases na atmosfera. Além disso, de acordo com o tipo de aplicação, estima-se que
este VM possa rodar mais de dois mil quilômetros entre as paradas para
abastecimento", destaca Mendonça.
Acesse o álbum de imagens deste release no Flickr
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Visite o site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup para acessar um vídeo sobre as várias fábricas de produção e
produtos do Grupo Volvo. Você pode baixar os vídeos como arquivos MPEG2 ou solicitá-los em uma fita Beta SP. O
registro e o vídeo são gratuitos para a imprensa.
As imagens estão disponíveis no banco de imagens da Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com.

A Volvo Trucks oferece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, oferecendo uma
grande variedade de caminhões de carga média a pesada. O suporte ao cliente é protegido por uma rede global de
2.300 concessionárias e oficinas em mais de 140 países. Os caminhões da Volvo são montados em 16 países de todo
o mundo. Em 2012, mais de 105.000 caminhões da Volvo foram entregues em todo o mundo. A Volvo Trucks faz parte
do Grupo Volvo, um dos fabricantes líderes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção e sistemas de tração
para aplicações nos setores náutico e industrial. O Grupo também fornece soluções para financiamento e manutenção.
O trabalho da Volvo se fundamenta nos valores centrais de qualidade, segurança e cuidado com o meio ambiente.

