Informação à Imprensa

Volvo apresenta caminhões e soluções financeiras na Expodireto
Cotrijal
Com expectativa de visitação de 268 mil pessoas, a Expodireto Cotrijal acontece entre 2 e 6 de março na cidade
gaúcha de Não-Me-Toque e terá a presença da Volvo Trucks e da Volvo Financial Services com suas soluções para o
agronegócio.

“Estamos presentes em mais uma edição da feira, com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes” afirma Clóvis
Lopes, gerente comercial de caminhões Volvo no Brasil. Com soluções cada vez mais presentes no agronegócio brasileiro, a Volvo
participará do evento em conjunto com a Dipesul, concessionária da marca no Rio Grande do Sul.
Como uma das maiores e mais influentes feiras do agronegócio brasileiro, a Expodireto Cotrijal atrai visitantes de 70 países e
segue a tendência de mercado de apresentar aos produtores agrícolas e pecuaristas soluções de alta performance e cada vez mais
tecnológicas. “O nosso foco é o sucesso do cliente. Para isso, ofertamos produtos e serviços com alto desempenho e avanços
mecânicos e tecnológicos. É o caso do novo Sistema de Aceleração Inteligente de nossa linha F 2020, que traz uma economia de
combustível de até 10%, quando comparado com o modelo de anos anteriores”, enfatiza Alcides Cavalcanti, diretor comercial de
caminhões da Volvo no Brasil.
Como a marca líder no segmento de caminhões pesados em 2019, a Volvo exibe em seu estande dois caminhões FH 6x4 540cv,
um FH 4x2 460cv e um VM 330cv 6x2. São veículos equipados com a alta tecnologia Volvo, como o Dynafleet, ferramenta de
telemetria da marca, e a caixa de câmbio I-Shift, que proporciona trocas de marchas sincrônicas, maior conforto na direção para o
motorista e mais economia de combustível. Além disso, está em exposição também um FH 4x2 380cv ano 1994, uma das primeiras
unidades do modelo importadas ao Brasil pela Volvo.
Volvo Financial Services
A Volvo Financial Services, braço financeiro do Grupo Volvo, terá no estande da marca uma equipe especializada para apresentar
aos visitantes soluções financeiras para o agronegócio, como o Consórcio Volvo, que tem mais de 24 mil contemplados e uma das
melhores taxas de administração do mercado.
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