Obvestila za medija

Novi Volvo FMX: Pomembne novosti za
učinkovitejše delo v gradbeništvu
Volvo Trucks predstavlja novi Volvo FMX na razstavi Bauma v Münchnu. Novi tovornjak
za gradbeništvo je poln inovacij, ki bodo koristile tako prevoznikom kot voznikom.

„Volvo FMX je jasno opredelil segment tovornjakov za gradbeništvo, nova različica pa je
ogromen korak naprej na vseh pomembnih področjih - glede robustnosti, voznosti in
zasnove. Ves naš razvoj postavlja v središče voznika," pravi Claes Nilsson, predsednik
družbe Volvo Trucks.
Voznik v središču pozornosti
Pri razvoju novega Volva FMX je bila naša pozornost ves čas usmerjena na vsakdan
voznika tovornjaka v gradbeništvu. Notranjost kabine je zasnovana povsem na novo,
zahvaljujoč številnim inovacijam pa je voznikovo delo lažje in tudi učinkovitejše.
„Naš inovativni sistem upravljanja krmilja Volvo Dynamic Steering je sijajna izboljšava,
zlasti koristna vozniku v gradbeništvu. Voznikove mišice ne bodo preobremenjene,
prihranjene mu bodo bolečine v vratu, rokah in hrbtu. Tudi pri nizkih hitrostih je
manevriranje polno natovorjenega tovornjaka lahka naloga, mogoče ga je krmiliti z enim
prstom," pravi Claes Nilsson.
Ena od novosti je tudi sistem zračnega vzmetenja zadnjih osi, ki nadgrajuje udobje in z
veliko prosto višino nad tlemi omogoča premagovanje najneugodnejših terenov.
Pri Volvo Trucks ponujajo kupcem tudi izobraževalni program, zasnovan posebej za
voznike v gradbeništvu.
Višja produktivnost
„Večina novosti je namenjena zvišanju produktivnosti in trpežnosti tovornjaka, ki sta za
uporabnike v tem segmentu zelo pomembni. Novi sistem zračnega vzmetenja denimo

zagotavlja odlične vozne lastnosti in je narejen posebej za gradbeništvo, brez
kompromisov, ki jih običajno pomenijo rešitve, prevzete iz drugih segmentov," razloži
Claes Nilsson.
Kabina novega Volva FMX je izdelana iz jekla visoke trdnosti. Vsi sestavni deli
konstrukcije čela kabine so konstruirani na novo - precej delov je prestavljenih, tako da je
novi Volvo FMX še robustnejši v zahtevnih razmerah na gradbiščih.
Najboljši tovornjak za gradbeništvo
„Dopolnjen z našim celovitim programom posebej zanj namenjenih izdelkov in storitev,
je novi Volvo FMX brez dvoma najboljši tovornjak za gradbeništvo na trgu," trdi Claes
Nilsson.
Proizvodnja za evropske kupce bo stekla septembra 2013. Oglejte si film o novem
tovornjaku za gradbeništvo na http://www.youtube/.com/user/VolvoTrucks.
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Za podrobnejše informacije se obrnite na:
Lidija Supek Koršoš, telefon: +385 1 3867672, e-pošta lidija.supek@volvo.com
Film TV-kakovosti o različnih proizvodnih obratih in proizvodov skupine Volvo Group
si je mogoče ogledati na spletni strani http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Na
računalnik si lahko naložite slike v formatu MPEG2 ali jih naročite na kaseti formata
Beta SP. Registracija in film sta brezplačna za medije.
Slike so na voljo v zbirki slik Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com/
Podjetje Volvo Trucks omogoča popolne transportne rešitve poklicnim in poslovnim
uporabnikom. Podjetje ponuja popolno paleto srednjih in težkih tovornjakov ter ima
močno globalno mrežo 3000 servisov v več kakor 140 državah. Tovornjake Volvo
sestavljajo v 16 državah po vsem svetu. Leta 2012 so kupci po svetu dobili več kot
105.000 Volvovih tovornjakov. Podjetje Volvo Trucks je član skupine Volvo Group,
enega vodilnih svetovnih proizvajalcev tovornjakov, avtobusov in gradbene mehanizacije
ter pogonskih sistemov za pomorsko in industrijsko uporabo. Skupina zagotavlja tudi
storitve financiranja in servisiranja. Volvovo delovanje temelji na osrednjih vrednotah
kakovosti, varnosti in
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