Informação

Caminhão FH roda com moderna carreta para
eventos da Volvo
Inovação e qualidade são alguns dos atributos relacionados à marca Volvo. Com foco
nestes atributos, e pensando em garantir um atendimento de alta qualidade e conforto
aos seus clientes, a Volvo está colando em operação uma moderna carreta para
eventos.

"Com esta carreta temos mobilidade para participar de eventos em qualquer
lugar do País, assegurando o mesmo padrão de qualidade e cuidado com o cliente
que são característicos dos produtos e serviços da marca", afirma Daniel Homem
de Mello, gerente de marketing de caminhões da Volvo. A primeira de quatro
carretas já está circulando pelo Brasil.
Equipada com uma moderna tecnologia, a nova carreta esta alinhada aos valores
da marca de qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Foi construída com
madeira de reflorestamento, possui um sistema de captação de energia solar e
permite o aproveitamento da luz natural.
"Muito mais importante que ter um projeto de autossuficiência energética é o
exemplo de uso de energia limpa e renovável, integrado aos objetivos
estratégicos da marca, de desenvolvimento de soluções sustentáveis de
transporte", destaca Mello.
Toda a comunicação interna da carreta é feita em painéis de Led e está ligada
a uma rede de Wi-fi que permite que todos os equipamentos eletrônicos sejam
controlados via tablet. Outro destaque é oferecer acesso a cadeirantes.
Atrelada a um FH 540cv, a carreta possui 15 metros de comprimento e 90 metros
quadrados de área útil. O espaço possui um salão principal, sala de reuniões,
bar, área de demonstração de produtos e um deck na parte superior.
Sua estrutura é versátil e permite diferentes configurações. Pode ser usada
como carreta estande em estande em feiras, como auditório com capacidade para 70
pessoas e em eventos diversos, como o Volvo Experience, que oferece aos

interessados a possibilidade de dirigir os caminhões da marca.
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.

