Informação

Frota de Bombeiros reforçada com camiões
Volvo
No mês de Dezembro a Auto Sueco entregou viaturas Volvo a 5 corporações de
Bombeiros.

A Federação Distrital de Bombeiros de Portalegre, e incluído numa candidatura em
parceria com os Bombeiros dos Distritos de Santarém e Évora, recebeu 4 viaturas Volvo
FMX com nomenclatura VSAE - Veículo de Socorro e Assistência Especial, entrega que
representou a primeira venda a esta instituição e que está inserido no programa QREN.
A viatura entregue aos Bombeiros Municipais do Cartaxo é a primeira Desencarceradora
de pesados nesta Corporação; Outra viatura reforça os Bombeiros Voluntários de Évora.
As restantes foram alocadas aos Bombeiros Voluntários de Portalegre e aos Bombeiros
Municipais do Gavião.
Para este fornecimento a Auto Sueco contou com a parceria das empresas Oceanotrade,
material Holmatro e gruas Palfinger.
Num outro fornecimento a Auto Sueco Portugal entregou um camião Volvo FM, com
nomenclatura VETA - Veículos com Equipamento Técnico de Apoio, à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses. Esta entrega representou o
primeiro negócio a envolver equipamentos com duas estruturas amovíveis, que permitem
que a viatura esteja ao serviço desta Associação de Bombeiros enquanto
Desencarceradora e da Proteção Civil da Guarda enquanto Limpa Neves.
Neste fornecimento a Auto Sueco teve como parceiros Mofil e Interfire.
Com estas entregas realizaram-se dois fornecimentos de características ímpares para os
tipos de viaturas descritos.
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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.

