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INTERNATIONAL CAMINHÕES REALIZA NOVA ENTREGA AO 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

 

 

Na última sexta-feira, dia 30 de Maio, a INTERNATIONAL Caminhões 
entregou mais 144 DuraStar 6x4 implementados com caçamba 
basculante para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) dentro do 
programa PAC 2, do Governo Federal. O evento de entrega ocorreu na 
cidade de Bauru, SP, de onde os veículos seguem para as cidades 
contempladas na região. Ao todo, já são 462 veículos entregues pela 
INTERNATIONAL em São Paulo dentro do programa. 

 
INTERNATIONAL® DuraStar 6x4 

  

 

 

O INTERNATIONAL® DuraStar é produzido no Brasil e atende plenamente os requisitos do FINAME. Entre 
suas principais características podemos destacar o moderno motor MWM MaxxForce 7.2H de 274 cv, que 
apresenta excelente desempenho e economia de combustível. O design da cabine é, ao mesmo tempo, 
clássico e moderno, e sua configuração semi-avançada permite rápido acesso ao motor e itens de 
manutenção periódica, além de oferecer excelente ergonomia e dirigibilidade. Forte e robusto, o DuraStar 
possui longarinas produzidas com aço de alta resistência, freios 16,5 polegadas - os maiores da categoria - 
com ABS e para-choque em aço, tornando-se ideal para aplicações de alta severidade.  

 

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.  

 

 

RELAÇÕES COM A MÍDIA INTERNATIONAL 
Atendimento à Imprensa 
INTERNATIONAL Caminhões 
Fone: (11) 3882-3200            
imprensa.international@navistar.com.br 
www.internationalcaminhoes.com.br 
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