


A possibilidade de manter uma alta velocidade 

média, alta capacidade de carga uma forte hidráulica 

de basculamento - tudo contribui para tornar o 

Volvo um dos caminhões articulados mais 

produtivos do mercado. O baixo consumo de 

combustível, o sistema de retardo e o fato dos 

caminhões Volvo não necessitam de manutenção 

diária nem semanal mantêm os custos operacionais 

baixos. Em resumo - alta produtividade a baixo custo.





O mais importante nos caminhões articulados da 

Volvo é o operador. Apesar de toda o 

desenvolvimento tecnológico, apenas um operador 

satisfeito e eficiente poderá fazer jus aos nossos 

produtivos caminhões. E uma condição para a 

satisfação do operador é um bom local de trabalho. 

Há vários anos, a Volvo é a líder de mercado no 

ambiente do operador e, com a premiada cabine no 

A25D e no A30D, consolidamos esta posição. É um 

ambiente de trabalho seguro e confortável, o que 

significa que o operador pode se concentrar na 

operação eficiente do início até o final de um longo 

turno.





O trem de força dos caminhões articulados Volvo é 

sem comparação. Cada peça do trem de força é 

desenvolvida na empresa, o que não apenas fornece 

uma tração ideal, mas também resulta em uma maior 

confiabilidade de operação e consume de 

combustível consideravelmente reduzido, em 

comparação com a concorrência. O nosso trem de 

força também contribui para aumentar a vida útil das 

máquinas. Com o A25D e o A30D, você pode operar 

nas velocidades mais altas possíveis na maioria das 

aplicações e nas condições de operação mais 

concebíveis. A transmissão comprovada da Volvo 

fornece o máximo desempenho para o caminhão por 

todo o ciclo do transporte.





Atualmente, a Volvo fabrica um dos caminhões 

articulados mais produtivos disponível no mercado. 

Existem muitas razões para tal, mas há três razões 

importantes, que incluem o exclusivo sistema de 

freios, o eficiente sistema de retardo e o rápido 

sistema de basculamento. Este recursos possibilitam 

um trabalho eficiente, mesmo nas condições mais 

adversas e ajudam o operador a manter o ritmo sem 

se cansar.





Os caminhões articulados Volvo são construídos para 

condições reais adversas. Eles operam a altas 

velocidades mesmo nas rotas mais desafiantes de 

transporte e trabalham com eficiência nos locais de 

carga e despejo mais difíceis de se chegar. O sistema 

exclusivo de direção da Volvo e a inovadora 

suspensão bogie fornecem ao caminhão a tração 

ideal e o operador mantém o controle total.





O nosso objetivo é aumentar o tempo para o trabalho 

produtivo, portanto minimizamos as necessidades de 

revisões para os nossos caminhões articulados. As 

paradas para revisão devem ser poucas e curtas. Por 

isso, não há a necessidade de revisão diária nem 

semanal no A25D e no A30D! Com rolamentos de 

lubrificação permanente nos cilindros de direção e 

juntas da direção, assim como verificações 

monitoradas dos níveis de óleo e fluidos, reduzimos 

as necessidades de revisão ao mínimo absoluto.





Os caminhões articulados da Volvo são equipados 

com trem de força bem adaptado para o uso ideal da 

potência do motor, torque e tração. Os componentes 

do trem de força projetados pela Volvo e adaptados 

corretamente entre si, desenvolvidos especificamente 

para as aplicações fora da estrada, proporcionam 

desempenho superior, elevada produtividade, baixo 

consumo de combustível e asseguram longa vida útil 

à máquina.
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Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. Sob nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de
alterar as especificações e os projetos sem prévio aviso. As ilustrações não exibem necessariamente a versão padrão da máquina.

Volvo Construction Equipment is different. It’s designed, built

and supported in a different way. That difference comes from

our 170-year engineering heritage. A heritage of thinking

first about the people who actually use the machines.

About how to help them be safer, more comfortable, more

productive. About the environment we all share. The result

of that thinking is a growing range of machines and a global

support network dedicated to helping you do more. People

around the world are proud to use Volvo. And we’re proud of

what makes Volvo different –More care. Built in.
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A Volvo Construction Equipment é diferente. Os equipamentos 

Volvo são projetados, construídos e têm suporte de uma maneira 

diferente. Esta diferença se origina da nossa tradição de 170 anos 

em engenharia. Uma tradição de pensar primeiramente nas pessoas 

que fazem uso das máquinas. Em formas de ajudá-las a se sentirem 

mais seguras, mais confortáveis e mais produtivas. No ambiente 

que todos compartilhamos. O resultado desse pensamento é uma 

crescente linha de máquinas e uma rede de apoio global dedicada a 

ajudar você a realizar mais. Por todo o mundo, as pessoas se 

orgulham de usar um equipamento Volvo. E nos orgulhamos do 

que torna a Volvo diferente – More care. Built in.


