FPT INDUSTRIAL APOIA O REGRESSO DA CHINA À ATIVIDADE COMERCIAL
Turim, 23 de junho de 2020
No final de maio, a SIH (Saic-Iveco Hongyan Commercial Vehicle), um empreendimento conjunto
entre a SAIC, IVECO e CQME, entregou 120 caminhões-trator de porto SIH Geylon M500 4x2
equipados com motores Cursor 9 de 350 CV fabricados pela SFH, joint-venture da FPT Industrial
em Chongqing, China, para a SIPG (Shanghai International Port Group), a maior operadora mundial
de logística de portos de contêineres, bem como a maior sociedade anônima operadora de portos
da China, servindo 281 rotas de expedição mundiais e acomodando mais de 2.700 chamadas por
mês.

Essa entrega representa a maior encomenda de lote único da SIPG em 2020 e constitui um sinal
positivo para a economia global. Demonstra uma confiança renovada nas operações futuras de um
grupo

líder

e

também

marca

o

reinício

das

operações

empresariais

na

China.

Pintada no vermelho da sorte característico da SIPG e personalizada para operações de logística
de portos com cabines com teto plano e sistema elétrico feito à medida, a nova frota de 120
caminhões-trator de porto SIH Geylon M500 4x2 foi equipada com motores Cursor 9 da FPT
Industrial especialmente desenvolvidos, garantindo operações confiáveis, eficientes e sustentáveis
para tarefas rigorosas e de turnos prolongados como gerenciamento e transporte de contêineres.

Esses motores Euro V de 8,7 litros e 350 CV a 2.100 rpm com 6 cilindros em linha possuem um
sistema common rail de alta pressão com controle eletrônico e turbocompressor com válvula
wastegate, debitando 1500 Nm a 1.200-1.500 rpm de torque máximo e apresentam um baixo
consumo de combustível de apenas 190 g/kWh de diesel.

Com essa entrega, a FPT Industrial demonstra seu desejo de reforçar a consolidação de sua
presença no mercado chinês enquanto especialista líder em e fornecedora de soluções avançadas
e confiáveis de geração de energia.

A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para
veículos on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000
colaboradores em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial
consiste de 73 distribuidores e cerca de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de
produtos, incluindo seis linhas de motores de 42 CV a 1.006 CV, transmissões com torques máximos de 200 Nm
a 500 Nm e eixos dianteiros e traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui
a oferta mais completa de motores a gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo
motores com potências de 136 CV a 460 CV. Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem
da FPT Industrial uma líder mundial em motores industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.
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