Informação à Imprensa

Grupo Volvo: ajudando a responder às difíceis demandas da
construção de hoje e de amanhã
O Grupo Volvo apresentou propostas de inovações sustentáveis para a atualidade e também para o futuro na Bauma
2019, feira mundial do setor que termina amanhã, em Munique, na Alemanha. A Volvo Construction Equipment, a
Volvo Penta, a Volvo Trucks e a Volvo Financial Services combinaram esforços no evento para oferecer um pacote de
produtos e serviços integrados do Grupo Volvo sob o tema Building Tomorrow (Construindo o Amanhã).

O Grupo Volvo apresentou suas soluções em um estande interno de 2.293 m2, em uma arena de demonstração ao ar livre de
5.870 m2 e em um estande externo adicional de 297 m2. Além das duas máquinas elétricas, a ECR25 e a L25, os novos produtos
inovadores da Volvo CE são a escavadeira EC300E híbrida hidráulica, a EC220E semiautônoma com movimentos de braços de
lança e caçamba automatizados Volvo Active Control, e a pequena EC60E, que proporciona grande desempenho.

Também foram exibidas as pavimentadoras compactas P2820D e a P2870D, a nova geração da EW60E, a escavadeira de
demolição de alto alcance EC750E e o caminhão rígido R100E. No total, foram mais de 50 das mais avançadas máquinas on-road
e off-road da Volvo. A linha completa consiste de 47 máquinas de construção, seis caminhões, incluindo o Volvo FH Autônomo e
uma série de caminhões elétricos, além de uma demonstração dos motores Volvo Penta.

No segmento de serviços, o grande destaque é o lançamento global do ActiveCare, uma solução de telemática inteligente que
reúne o monitoramento da integridade da máquina e o fornecimento de relatórios semanais para reduzir o tempo de inatividade.
O evento também marca o lançamento da mais recente atualização do Haul Assist, um conjunto de aplicativos oferecidos para a
interface do Volvo Co-Pilot, que agora possui um mapa de rastreamento em tempo real para melhorar o fluxo de tráfego,
juntamente com o On-Board Weighing, recurso de pesagem a bordo que aumenta muito a eficiência. Além disso, a Volvo Financial
Services apresentou ofertas especiais para clientes.
Ao lado dos presidentes da Volvo Penta e da Volvo Trucks, o presidente da Volvo CE, Melker Jernberg, comenta: “Há muito tempo
nos dedicamos à inovação, desde nossa pesquisa e desenvolvimento pioneiros até os produtos prontos para o mercado de hoje.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Nossa colaboração contínua com todos os nossos stakeholders é a prova de que a parceria
é realmente a nova liderança. Estamos orgulhosos de fazer esta jornada ao lado de nossos parceiros, trabalhando juntos para
responder aos desafios mais complexos que a sociedade enfrenta com soluções sustentáveis – para hoje e amanhã”.
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