Informação

Volvo lança série especial de caminhão em
comemoração aos 20 anos de FH no Brasil
A Volvo está lançando uma edição especial e limitada de caminhões em comemoração
aos 20 anos do FH no Brasil. “Temos orgulho de apresentar esta série especial e
exclusiva do FH, um modelo que liderou várias vezes o ranking nacional de caminhões
pesados e que é de longe o caminhão mais admirado e desejado do Brasil”, afirma
Daniel Mello, gerente de marketing da Volvo.

O modelo comemorativo chega ao mercado com todas as opções de motorização da
Volvo: 420cv, 460cv, 500cv e 540cv. "Basta estacionar em um posto de combustível, ou
uma rápida visita às redes sociais para perceber a legião de fãs do FH, o orgulho e a
satisfação de quem dirige o veículo e o desejo e sonho de consumo dos que ainda não têm
o caminhão", observa Mello.
Externamente, o caminhão tem uma faixa colorida cruzando toda a lateral da cabine e o
logotipo FH 20 anos, além do letreiro superior Globetrotter no alto da parte frontal do
veículo com a identificação visual da comemoração ao fundo. Internamente, o FH 20
anos tem uma série de itens de fábrica: air bag, climatizador de ar, suspensão a ar na
cabine, bancos em couro, volante em couro, rádio, CD, MP3, comandos no volante e uma
faixa de madeira no painel.
O caminhão também possui sensor de chuva, espelho frontal, trava elétrica com controle
remoto, lâmpadas 3 Marias, luz de 5ª roda, e anel nas rodas dianteiras. O exclusivo FH 20
anos pode sair da linha de produção com duas opções de cor: branco ou Preto Magic
Metálico.
O FH 20 anos também vem equipado com a consagrada caixa de câmbio eletrônica IShift e com a qual o transportador consegue economizar em até 5% o consumo de
combustível. Sem pedal de embreagem, a caixa de câmbio da Volvo facilita bastante o
trabalho do motorista. No modo automático, basta acelerar e frear. No manual, um
simples toque em um botão troca as marchas. Ele não precisa fazer nenhum esforço para
trocar as marchas. O manuseio é extremamente fácil e um amplo e bem posicionado visor
no painel mostra em que marcha o veículo está.

O FH foi introduzido no mercado brasileiro no início de 1994, importado da Suécia, sede
mundial do Grupo Volvo. Quatro anos depois, começou a ser produzido no Complexo
Industrial da Volvo em Curitiba, no Paraná.
Acesse o álbum de imagens deste release no Flickr
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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.

