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Conheça o DRAGON, o “dragão cuspidor de fogo” da CNH Industrial
Último episódio das principais histórias do CNHIndustrial.com é um infográfico dinâmico sobre o
veículo de combate a incêndios em aeroportos, o DRAGON, da Magirus.
Londres, 27 de Setembro de 2016
Apagar grandes incêndios, salvar vidas e preservar infraestrutura são todas tarefas que o corpo de
bombeiros precisa executar diariamente. Em um aeroporto, todas essas atividades precisam ser
realizadas simultaneamente quando uma emergência desse tipo ocorre, o que torna o desafio ainda
maior.

Riscos de incêndio são quase sempre uma consequência das emergências da aviação e, dessa
forma, é de responsabilidade da brigada anti-incêndio dos aeroportos estar preparada para todo tipo
de adversidade. “Qualquer pessoa que não tenha vivenciado uma situação onde haja querosene na
pista não saberá como segundos podem ser valiosos”, explica Andreas Wenzel, responsável pelo
Gerenciamento de Produto da Magirus, marca de equipamentos de combate a incêndio da CNH
Industrial.

A Magirus possui uma forte reputação nessa indústria por fornecer veículos e equipamentos de
combate a incêndio em aeroportos domésticos e internacionais que ajudam as brigadas antiincêndio a responder rapidamente e eficientemente a emergências. A estrela no seu portfólio de
produtos de combate a incêndio em aeroportos é a série DRAGON, que está disponível em três
modelos base: DRAGON X4, DRAGON X6 e SUPERDRAGON X8. O que torna o veículo tão único
é sua habilidade para responder rapidamente a um acidente jogando água, espuma ou pó e
bombeando mais de 9.000 litros de água por minuto por uma distância de até 100 metros, tudo isso
a uma velocidade de até 70 km/h.

Desenvolvido apenas para grandes aeroportos, o SUPERDRAGON X8, de 52 toneladas, acelera de
0 a 80 km/h em até 25 segundos. As séries desse modelo contam com um conjunto de potência de
motor duplo (1.120 cv) com base na motorização C13, produzida pela FPT Industrial, marca de
powertrain da CNH Industrial. Esses propulsores são configurados com dados específicos para se
adequarem aos requisitos de performance exigidos nos aeroportos por regulamentações
internacionais.
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Saiba mais sobre essa imponente máquina em CNHIndustrial.com:
cnhindustrial.com/en-us/top_stories/Pages/the_water_breathing_dragon.aspx
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) é líder global no setor de bens de capital com experiência industrial
reconhecida, uma ampla gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que pertencem ao
Empresa é uma força internacional de destaque em seu setor específico: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr para
tratores e máquinas agrícolas; Case e New Holland Construction para equipamentos de movimentação de terra; Iveco
para veículos comerciais; Iveco Bus e Heuliez Bus para ônibus urbanos e rodoviários; Iveco Astra para veículos de
pedreira e construção; Magirus para veículos de combate a incêndio; Iveco Defence Vehicles para defesa e proteção
civil; e FPT Industrial para motores e transmissões. Mais informações estão disponíveis no website da empresa:
www.cnhindustrial.com

Contatos:

Jorge Görgen

Renato P. Fonseca

Gerente de Relações com a Imprensa

Comunicação Corporativa

CNH Industrial

CNH Industrial

Tel: (11) 2126-2280

Tel: (31) 3888-7336

jorge.gorgen@cnhind.com

renato.p.fonseca@cnhind.com

