Informação à Imprensa

Volvo participa de edição inédita do Concrete Show Xperience
Acontece entre os dias 10 e 12 de novembro, em formato digital, o Concrete Show Xperience, um dos principais
eventos da construção civil e da cadeia produtiva de cimento e concreto na América Latina. Como apoiadora do
evento, a Volvo estará presente com a sua mais recente solução para o setor, o novo Volvo VM Light Mixer.

O Concrete Show Xperience é uma iniciativa dos mesmos organizadores da Concrete Show South America, evento de grande
prestígio para a construção civil. Esse ano, a feira ocorrerá virtualmente e conectará os principais players do mercado para gerar
oportunidades de negócios. Além disso, apresentará tendências para a construção civil em 2021, com painéis de fomento à
inovação e sustentabilidade no setor.
Em contribuição ao evento, Clóvis Lopes, gerente comercial da Volvo Caminhões e Glenio Karas, engenheiro de vendas da marca
estarão presentes no dia 11 de novembro às 16h, no fórum de “Gestão e Produtividade”, apresentando o case de sucesso do novo
Volvo VM Light Mixer, a betoneira leve da Volvo que reúne leveza, robustez e alta capacidade de transporte numa mesma
solução.
Robustez e alta performance
O novo Volvo VM Light Mixer foi especialmente desenvolvido para atuar na construção civil, com a menor tara do mercado. Com
900 quilos a menos que seu antecessor, a nova betoneira leve da Volvo tem chassi de alta resistência em aço LNE60, suspensão
com alta capacidade de carga e otimização de vários outros itens. Quando equipado também com um implemento leve o novo
caminhão transporta até 1m³ a mais de concreto, o que representa enorme ganho de produtividade no transporte.
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