Informação

No novo vídeo da Volvo Trucks, um hamster
conduz o novo FMX
Charlie, um hamster com 175 gramas de peso, coloca à prova a Direcção Dinâmica
Volvo ao conduzir o novo FMX no novo vídeo da Volvo Trucks.

"Neste filme, queremos testar a nossa nova tecnologia que torna o camião tão leve e fácil
de manobrar que até um hamster pode fazê-lo", diz Claes Nilsson, Presidente da Volvo
Trucks.
Se o lançamento de "The Hook", na semana passada, gerou alguma curiosidade, o novo
vídeo da Volvo Trucks parece dar uma resposta à altura. Um ano após o lançamento do
filme "The Ballerina Stunt", a Volvo Trucks está de volta com o que parece ser uma série
de novas proezas incríveis. Após a revelação do filme "The Hook" na semana passada,
eis que surge o filme seguinte: "The Hamster Stunt". No filme, um hamster minúsculo
manobra um camião de construção Volvo FMX de 15 toneladas numa subida íngreme
numa pedreira em Espanha.
O hamster Charlie foi submetido a várias semanas de treino antes do teste.
"O Charlie é a nossa estrela! Demonstrou ter força, confiança e atitude para aprender
ideias novas", diz a treinadora de animais Grace Dickinson.
"The Hamster Stunt" é um de muitos testes espectaculares que envolvem os novos
modelos de camiões da Volvo Trucks. No filme "The Hook", o próprio Claes Nilsson
executa uma proeza, enquanto no filme "The Ballerina Stunt", a equilibrista Faith Dickey
faz equilibrismo entre dois camiões que viajam numa auto-estrada.
"Para este Outono, estão a caminho mais filmes que mostram os nossos camiões a serem
submetidos a testes em condições, no mínimo, invulgares", revela Claes Nilsson.
Veja o filme "The Hamster": http://youtu.be/7N87uxyDQT0
Veja o filme "The Hook": http://www.youtube.com/watch?v=Jf_wKkV5dwQ
Veja o filme "The Ballerina Stunt": http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
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Visite http://www.thenewsmarket.com/volvogroup para aceder ao vídeo sobre as várias fábricas e os vários produtos do
Grupo Volvo. Pode transferir gráficos em formato MPEG2 ou encomendá-los em formato de cassete Beta SP. O registo
e os vídeos são gratuitos para a comunicação social.
Estão disponíveis imagens no banco de imagens da Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

A Volvo Trucks fornece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, disponibilizando uma
gama completa de camiões pesados. O apoio ao cliente é assegurado através de uma rede global de 2.300
concessionários e oficinas em mais de 140 países. A montagem dos camiões Volvo é feita em 16 países de todo o
mundo. Em 2012, foram vendidos mais de 105.000 camiões Volvo em todo o mundo. A Volvo Trucks é membro do
Grupo Volvo, um dos principais fabricantes do mundo de camiões, autocarros, equipamento de construção e sistemas
de transmissão para aplicações marítimas e industriais. O Grupo também fornece soluções de financiamento e
assistência. O trabalho da Volvo assenta nos valores fundamentais de qualidade, segurança e protecção ambiental.

