3° festa do Caminhoneiro - Visconde do Rio Branco – MG
INTERNATIONAL Caminhões participa pela 1ª vez da Festa do Caminhoneiro

A INTERNATIONAL Caminhões participa da 3° festa do
Caminhoneiro pela 1ª vez, que se inicia hoje em
Visconde do Rio Branco – MG. Promovido pela
COOPERTRAL – Cooperativa Riobranquense de
Transportes LTDA, em parceria com a concessionária
que atua na região, a INTERFORCE.
A festa do Caminhoneiro é um evento realizado á 3
anos no estado de Minas Gerais, são esperados mais
de 6.000 visitantes nos dois dias do evento, um dos
mais importantes no segmento de transporte da região. Contando com a presença de
fornecedores de equipamentos, peças, acessórios e serviços.
Os visitantes terão a oportunidade de conhecer 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, será apresentado também o semipesado INTERNATIONAL® DuraStar,
que possui cabine semi-avançada com o maior ângulo de ataque da categoria – 32 graus e
motor MWM Acteon 7.2 litros com 274 cv de potência.
O evento inicia-se hoje no Parque de Exposições de Visconde do Rio Branco, situado na
entrada da cidade á margem da rodovia MG – 447. Dias 22 a 23 de agosto de 2014.
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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