Informação à Imprensa

Volvo CE lança a escavadeira EC200D na Argentina durante a
Expoagro 2020
A Volvo Construction Equipment está lançando sua escavadeira EC200D na Argentina. A apresentação da nova
máquina, da classe de 20 toneladas, será feita durante a Expoagro 2020, a maior feira do agronegócio do País, que se
realiza de 10 a 13 de março em San Nicolás, Buenos Aires.

“Estamos aproveitando o mais importante evento rural nacional para lançar uma das mais versáteis escavadeiras da marca”,
declara Rafael Nieweglowski, diretor do Distrito Sul da Volvo CE na região hispânica da América Latina. “Queremos que nossos
clientes do setor agropecuário também conheçam o novo equipamento”, complementa Pablo Berretti, gerente geral da
Escandinavia del Plata, distribuidor de equipamentos Volvo em todo o território argentino.
A EC200D chega para aumentar ainda mais a oferta de escavadeiras da Volvo, que já oferece no País os modelos EC210D e
EC220D. “Agora temos uma gama bem ampla de escavadeiras”, diz Berretti. Além dos tradicionais serviços de escavação em
obras de saneamento, construção de estradas e aterros, para os quais normalmente é destinada, a EC200D é muito útil em
fazendas para fazer curvas de nível, açudes e canais de irrigação, por exemplo.
Multipropósito
“É uma escavadeira de uso geral, reconhecida mundialmente por sua qualidade. Ela é feita sob medida para tarefas de
infraestrutura no campo”, destaca Rodrigo Santos, gerente regional de vendas da Volvo CE na Argentina. Ele lembra que a
EC200D é um equipamento multipropósito, que combina grande força de escavação com ciclos de trabalho rápidos, duas
características muito importantes para quem busca produtividade seja qual for a aplicação.
Outro grande atributo da máquina é o motor Volvo de 4 cilindros, que proporciona potência bruta de 123kW. “Com a função de
marcha lenta automática, ele garante boa eficiência de combustível. E o modo ECO inteligente da Volvo otimiza a vazão e a
pressão, enquanto mantém a força de escavação e o torque de giro”, observa Santos.
As máquinas da Volvo estão presentes na Argentina em todo o agronegócio, um dos principais setores que movem a economia do
país. Mas os equipamentos da marca também são muito utilizados em sites de mineração, na construção civil, nos segmentos
madeireiro e florestal, nos portos e nas estradas e na movimentação de uma infinidade de materiais.
Valores e atributos
Os equipamentos de construção da Volvo se consolidaram no mercado global e argentino em virtude de seus atributos
(produtividade, alta tecnologia e custo total de propriedade) e dos valores essenciais da marca (segurança, qualidade e respeito
ao meio ambiente).
Com uma expectativa de receber 150 mil visitantes, a Expoagro 2020 é um evento internacional, com cerca de 500 expositores e
representantes de mais de 30 países. São 35 hectares de área de exposição de máquinas, equipamentos e produtos, além de
diferentes animais do segmento pecuário.
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