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INTERNATIONAL Caminhões participa da GranExpoES  
No Espírito Santo 

A INTERNATIONAL Caminhões participa da GranExpoES, que se inicia hoje no município de Serra – Espírito 
Santo.  

A GranExpoES é um evento tradicional do negócio rural 
do Espírito Santo, com mais de 500 expositores realizando 
mais de 150 atividades, entre elas congressos, concursos 
e apresentações para a cadeia produtiva do agronegócio 
do Estado. A expectativa da organização é de mais de 120 
mil visitantes. 

Os visitantes conhecerão de perto a robustez do pesado 
INTERNATIONAL® 9800i UltraShift automatizado, um dos 
caminhões mais leves da categoria, utilizado 

principalmente no transporte de grãos nas composições bi-trem de 57 t e rodotrem de  74 t. A 
INTERNATIONAL mostra também o semipesado DuraStar, que possui cabine semi-
avançada e motor MWM Acteon 7.2 litros com 274 cv de potência.autorizados para aumentar 
ainda mais a cobertura de serviços nas regiões onde os veículos vendidos ao MDA estão 
operando", explica Ebeling. 

O evento acontece no Carapina Centro de Eventos (Parque de Exposições de Carapina) do 
dia 14 a 17 de agosto de 2014 (quinta a domingo) - aberto ao público. 

 

Sobre a INTERNATIONAL Caminhões – INTERNATIONAL é a marca de caminhões da norte-americana Navistar 

International Corporation. No Brasil, a empresa conta com uma unidade industrial em Canoas, RS, onde são produzidos os 
caminhões pesados 9800i e os semipesados DuraStar. A marca oferece em todo território nacional um completo serviço de 
Vendas, Assistência Técnica e Peças de Reposição, composta por mais de 40 pontos de assistência. Saiba mais em 
www.internationalcaminhoes.com.br. 
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