NC² lança caminhões da marca International® no Brasil
A tradicional marca contará com dois modelos de veículos adaptados ao mercado
nacional e com o suporte de uma forte rede de comercialização
São Paulo, 20 de outubro de 2010 – A NC² lança no Brasil a tradicional marca de
caminhões International®, com a comercialização, já em novembro, do modelo
pesado International® 9800i. No início de 2011, entrará no mercado o caminhão
semipesado International® DuraStar.
Já consagrados em mercados internacionais, os dois modelos terão inovações
desenvolvidas para atender às demandas do mercado nacional e serão
comercializados com um ano de garantia, livre de quilometragem, com a opção de
garantia estendida para motores e outros sistemas, por uma forte rede de
revendedores, com qualidade de serviços e de suporte técnico.
International® 9800i®
O cavalo mecânico 9800i, projeto
aprovado em cinco continentes, é
o veículo mais leve da categoria e
líder em economia de consumo
de combustível. A nova versão,
para o mercado brasileiro, será
equipada com motor eletrônico de
11 litros, com 410 cv e 2000 Nm
de

torque,

temperatura

de

escapamento reduzida e freio

International® 9800i chega com novidades

motor de compressão com até 395 cv.
O modelo 9800i oferece duas opções de tração – 6x2 e 6x4 – e PBTC (Peso Bruto
Total Combinado) de 57 e 74 toneladas, respectivamente. O veículo conta com a
exclusiva transmissão sincronizada Eaton FTS-20112L que fornece tanto alta
tecnologia quanto máxima durabilidade. Com 13 velocidades, o modelo
9800i combina a força da transmissão dos caminhões International® com a
facilidade de engate de um automóvel. É o único caminhão com duplo
contra-eixo, o mais durável do mercado, que suporta até 1,2 milhão de Km.

Além disso, o modelo International® 9800i® conta com a nova embreagem Eaton
430, monodisco a seco, de revestimento orgânico e acionamento hidropneumático
de baixo esforço. O caminhão também tem eixos traseiros Meritor MT46-160 e
MS23-185 e freios ABS com quatro (6x4) ou seis (6x2) canais de série.
A cabine do 9800i, única da categoria equipada com suspensão a ar como item de
série, oferece conforto ao motorista, a maior cama do Brasil, teto alto de série,
assoalho plano com maior espaço para as pernas e melhor mobilidade, ar
condicionado, bagageiro externo duplo, controles de ventilação e iluminação no
dormitório. Também é item de série um completo pacote aerodinâmico, com saias
laterais, defletores e extensões laterais para a cabine.
Outra vantagem do modelo 9800i é a facilidade de manutenção. O design em estilo
norte-americano inclui construção em painel plano, chassi com longarinas retas e
tanque

de

combustível

em

alumínio

anticorrosivo,

proporcionando

maior

produtividade no dia a dia do motorista.
International® DuraStar®
O modelo semipesado DuraStar
é líder de vendas em sua
categoria nos Estados Unidos,
Canadá e México. Disponível
nas versões 4x2, 6x2 e 6x4, o
caminhão

oferece

motor

eletrônico MWM International
MaxxForce 7.2 litros Euro III, de
International® DuraStar, líder na América do Norte.

260 cv e 900 Nm de torque,
amplamente

testado

e

aprovado no Brasil.
Um dos grandes diferenciais do DuraStar é o sistema elétrico Multiplex, que
combina a distribuição da corrente elétrica e a disponibilização de informações sobre
o veículo. Esta tecnologia pode ser totalmente programada para a automação de
tarefas e apresenta redução em até 20% do tempo gasto no diagnóstico de
problemas elétricos. Os interruptores do volante podem ser utilizados para

mostrar códigos de falhas elétricas e o sistema também vem equipado com um
módulo de integração para equipamentos externos da carroceria, o que facilita as
conexões e diminui a necessidade de cortar e modificar chicotes pelos
encarroçadores.
O modelo DuraStar tem eixos Meritor e oferece duas opções de transmissão:

•

Transmissão Eaton FS6406A de seis marchas, com a exclusiva tecnologia
“boosted synchronizer”, que reduz o esforço de engate em até 48% nas versões
4x2 e 6x2.

•

Transmissão de 10 marchas tipo RT8908LL, com marcha tratora para serviços
pesados na versão 6x4, que apresenta um chassi robusto e plano, livre de
rebites, facilitando os reparos.

O veículo vem equipado com cabine espaçosa, de última geração, com diversas
áreas para armazenagem de itens pessoais e um painel moderno e ergonômico,
com todos os controles à mão, proporcionando mais bem-estar ao motorista durante
viagens longas. A suspensão dianteira de molas parabólicas, aliada à suspensão a
ar na traseira da cabine e ao banco do condutor, também com suspensão a ar,
resulta em um conforto excepcional para o motorista. A abertura do capô do motor,
formado por três peças, é bastante fácil, exigindo um esforço de apenas 10 Kg. A
área envidraçada é 44% maior do que o modelo anterior e tem uma inclinação de 28
graus para trás, evitando o impacto de insetos e o acúmulo de sujeira.
No Brasil, o DuraStar é indicado para caminhão basculante, frigorífico, furgão de
alumínio, carga seca e tanque.
Serviços e rede de distribuição
Os dois novos modelos da marca International® serão comercializados por uma
crescente rede de revendedores, que inclui as empresas Grupo Konrad, Catalão,
Marcosa e Grupo Saga. Em 2010, os caminhões estarão disponíveis em 10 pontos
de venda e, em 2011, planeja-se uma expansão, com mais 20 pontos de venda. Os

revendedores estão localizados no Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás
e Ceará.
O suporte pós-venda será oferecido pela rede de revendedores, bem como por meio
de um centro nacional de distribuição de peças e de um serviço de discagem
gratuita.
Sobre a NC2 Global LLC
NC2 Global LLC é uma joint venture com a participação de 50% da Caterpillar Inc.
(NYSE: CAT) e de 50% da Navistar International Corporation (NYSE: NAV), para o
desenvolvimento, fabricação e distribuição global de caminhões comerciais fora da
América do Norte e Índia. A linha de produtos da NC2 conta com caminhões de
cabines convencionais e avançadas, comercializados com as marcas Cat® e
International®. Mais informações estão disponíveis no site www.nc2.com.
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