FPT INDUSTRIAL É UMA DAS ESTRELAS DO FESTIVAL DA COLHEITA DE UVA DE
FONTANAFREDDA
Torino, 9 de setembro de 2021
A FPT Industrial foi uma das estrelas no #Renaissance Grape Harvest Festival, que foi
realizado na sexta-feira, 10 e no sábado, 11 de setembro, no esplêndido cenário da
propriedade Fontanafredda em Serralunga d’Alba (Cuneo, Itália). Para adicionar um significado
especial a um evento já rico em apelo e atmosfera por direito próprio, esta foi a primeira safra
de emissão zero do Barolo.
As preciosas uvas da Vigna La Rosa cru, que rendem um Barolo incluído no Wine Spectator Top
100, serão colhidas com a ajuda do primeiro trator de esteira rolante New Holland TK Methane
Power com motor a gás natural FPT Industrial F28 alimentado por biometano.

Lançada em fevereiro de 2021, a parceria entre a FPT Industrial, maior produtora mundial de
motores de baixo impacto ambiental, e Fontanafredda, a histórica vinícola fundada pelo primeiro
Rei da Itália em 1858, que atualmente possui 120 hectares de vinhedos orgânicos certificados, se
forma parte do projeto Green Renaissance, lançado para promover as melhores práticas de
cultivo de uvas sem impacto ambiental.
Recentemente denominado “Motor do Ano 2020” graças à sua abordagem modular de multipropulsão, o motor FPT Industrial F28, já em operação na propriedade Fontanafredda em sua

configuração de biometano, tem uma pegada de carbono zero, uma vez que o biometano que
alimenta o motor não é um combustível fóssil, mas sim produzido pela digestão anaeróbia de
resíduos agrícolas.

Todos os participantes do Festival da Colheita da Uva puderam ver de perto o motor FPT Industrial
F28 NG de biometano e o protótipo do trator de esteira New Holland TK Methane Power para vinhas,
estrela da primeira safra Barolo de emissão zero, no estande local montado na propriedade para a
ocasião.
“Estamos muito orgulhosos da nossa parceria com a Fontanafredda e de estarmos trabalhando com
ela neste projeto, que reúne produtos italianos de excelência: o vinho Barolo, constantemente
classificado como um dos melhores do mundo, e a tecnologia sustentável de ponta de nossos
motores construídos na Itália”, comenta Carlo Moroni, Chefe de Comunicação da FPT Industrial.
“Enquanto esperamos que o primeiro Fontanafredda Barolo com emissão zero envelheça na
madeira para que possamos participar deste projeto verdadeiramente único - levará cerca de quatro
anos - gostaria de sublinhar que nossos motores de biometano estão disponíveis a partir de agora,
pronto para reduzir o impacto ambiental não apenas na agricultura, mas também em aplicações de
transporte de curto, médio e longo alcance”.

A parceria de três anos entre a FPT Industrial e a Fontanafredda é apoiada pelo Projeto Tobias da
Região de Piemonte com contribuições da New Holland Agriculture, CNH Industrial e empresas
locais.

FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial dedicada ao projeto, produção e venda de sistemas de propulsão
para veículos On-Road e Off-Road, aplicações marítimas e geração de energia. A empresa tem uma força de
trabalho global de mais de 8.000, dez locais de produção e sete centros de P&D. A rede de vendas industrial da
FPT consiste de 73 concessionárias e cerca de 800 centros de serviço em quase 100 países. A marca conta com
uma ampla oferta de produtos, incluindo seis gamas de motores de 42 cv até 1.006 cv, transmissões com torque
máximo de 200 Nm até 500 Nm, e eixos dianteiros e traseiros de 2 a 32 ton GAW (Peso Bruto do Eixo). FPT
Industrial oferece a linha mais completa do mercado de motores a gás natural para aplicações industriais, com
potências de 136 a 460 cv. Esta vasta oferta e seu forte foco em P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial
no setor de usinas industriais. Para maiores informações, visite www.fptindustrial.com.

A Fontanafredda, produtora de Barolo e grandes vinhos do distrito de Langhe, com sede em Serralunga d´Alba,
foi fundada em 1858 como consequência do caso de amor entre Victor Emmanuel II, primeiro Rei da Itália, e
Rosa Vercellana. A vinícola sempre foi uma comunidade unida em torno do respeito à terra. Agora tem 120
hectares de vinhedos ORGÂNICOS certificados, o cenário para a primeira aldeia narrativa da
Itália. www.fontanafredda.it
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