Informação

Primeiro FH chegou ao Brasil já como o
caminhão mais moderno do mundo
O FH12 380 Globetrotter trazido em 1994 pela Volvo do Brasil não inovou apenas em
virtude do revolucionário motor D12. “Ele era também o caminhão mais moderno do
mundo”, recorda Bernardo Fedalto, diretor de caminhões Volvo no Brasil. Tanto que,
em 1994, uma publicação européia especializada em veículos comerciais outorgou ao
veículo o título de “International Truck of the year” - o caminhão do ano no mercado
internacional. O FH voltaria a ganhar o mesmo prêmio em 2000.

O novo caminhão era fruto de US$ 1 bilhão em investimentos, os maiores já realizados
até então por um fabricante de veículos comerciais. Produzido na planta sueca da cidade
de Umea, o FH12 380cv Globetrotter tinha cabine estampada em aço de alta resistência,
o HSS (High Strength Steel), uma inovação no setor de transporte de cargas. Alumínio e
fibra de vidro também foram usados na fabricação de inúmeros componentes.
Com duas camas confortáveis em forma de beliche e altura interna de 1,95 metros, a
cabine Globetrotter do FH também inovou na aerodinâmica: de formato cônico e com
ângulos suaves, era o resultado de uma concepção que, desde o início, procurou reduzir
ao mínimo a resistência ao ar. Esta redução contribuiu acentuadamente para baixar
consumo de combustível e elevar a velocidade média.
A suspensão da cabine proporcionava excelente amortecimento em pisos irregulares, pois
era formada de câmaras pneumáticas com amortecedores de duplo efeito. O painel era de
forma côncava, envolvente, com instrumentos de fácil leitura. Todas as exigências das
mais rigorosas normas de segurança foram avaliadas em diferentes testes de impacto.
Começava alí uma nova era em termos de segurança veicular.
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Para assistir a vídeos com qualidade de teledifusão que dão suporte a este comunicado à imprensa e muito mais, visite
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Há imagens e filmes para imprensa disponíveis na galeria de imagens e filmes da Volvo Trucks, no endereço
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
2.100 concessionárias e oficinas em mais de 140 países. Os caminhões da Volvo são montados em 14 países de todo
o mundo. Em 2013, mais de 116.000 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.

