
InvestImento rentável é ter o camInhão 

que é lIder em vendas no mercado 

maIs competItIvo do mundo.



• Caminhão semipesado, ideal para transporte rodoviário de curtas e médias distâncias.

• Motor MaxxForce 7.2 de 274 cv, produzido no Brasil pela MWM International.

• Curva de torque plana de 1.200 a 1.600 rpm: excelente desempenho em qualquer topografia.

• Cabeçotes individuais e camisas úmidas substituíveis facilitam a reforma do motor.

• Componentes de trem de força padrão de mercado. Transmissão e embreagem Eaton e eixo traseiro Meritor.

• Chassi com longarinas retas e livres de rebites, totalmentes desmontável.

• Cabina com desenho exclusivo e acabamento padrão de automóvel de luxo.

• Banco de motorista com suspensão a ar.

• Suspensão da cabina a ar.

• Sistema elétrico Multiplex de última geração, para maior facilidade de reparos, praticidade para instalação de carroçarias e 
capacidade de programação de tarefas.

• Cabina mais baixa, favorece a acessibilidade, diminuindo o esforço do motorista 

• Robustez do power train, chassi reforçado, reduz os custos com manutenção.

InTERIoR

• Design moderno e agradável;

• Excelente ergonomia;

• Conveniência - múltiplos porta-objetos;

ExTERIoR

• Estilo único, harmonioso e arrojado;

• Capô permite fácil manutenção e inspeção;

• Configuração de cabine proporciona e transmite segurança ao motorista;

• Excelente acesso à cabine, melhor no segmento;

• Excelente aerodinâmica - economia nas operações rodoviárias

Motor MaxxForce 7.2H de 274 cv



PR INC IPA IS  APL ICAÇÕES  -  4x2

PR INC IPA IS  APL ICAÇÕES  -  6x2

PR IN C IPA IS  APL ICAÇÕES  -  6x4
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Faça revisões em seu veículo regularmente.

www.internationalcaminhoes.com.br 
SAC: 0800 979 0144


