Informação

Volvo FH16 Euro 6 chega na Primavera
A Primavera 2014 assistirá ao lançamento do modelo topo de gama Volvo Trucks, o
Volvo FH16, com configuração Euro 6. Com uma nova geração de motores de 16 litros,
este não só está de acordo com os padrões rígidos de baixas emissões, como também
vai de encontro às expectativas sobre o desempenho e produtividade dos clientes nas
operações mais exigentes.

"Estamos orgulhosos de ter conseguido cumprir os requisitos Euro 6, mantendo a melhor
capacidade de condução e desempenho no mercado. O consumo de combustível também
permanece altamente competitivo ", diz Kristin Signert, Director do Segmento de Longo
Curso da Volvo Trucks.
A nova gama de motores Euro 6 é composta por três níveis de saída: 750 cv (3.550 Nm),
650 cv (3.150 Nm) e 550 cv (2.900 Nm). Os três motores estão acoplados à transmissão
automatizada da Volvo, I-Shift. A versão de 550 cv também tem disponível uma versão
com 2.800 Nm para caixa manual.
O Volvo FH16 é um dos mais poderosos e distintivos camiões do sector, altamente
valorizada por empresas de transporte e motoristas, que apreciam o seu desempenho
adicional, a produtividade e o conforto. É usado, por exemplo, como um tractor pesado,
um camião de madeira e em operações rápidas de longa distância, como o transporte de
alimentos. A versão mais recente do camião foi apresentada no Outono de 2012. Pouco
mais de um ano depois, é tempo do Volvo FH16 dar o passo para Euro 6, produzindo
emissões consideravelmente mais baixas de óxidos de azoto e partículas.
As vendas do Volvo FH16, com motor Euro 6, vão começar em Março de 2014. O início
da produção está previsto para o início de Junho.
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www.youtube.com/volvotrucks
Para ver vídeos com qualidade de emissão que suportem este comunicado de imprensa e mais, visite
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Pode encontrar filmes e imagens de imprensa na galeria de imagens e filmes da Volvo Trucks em
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.

