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Volvo Trucksilla esillä lukuisia uutuuksia
Kuljetus 2013 -näyttelyssä
Volvo Trucks esittelee kattavasti uudistunutta tarjontaansa Kuljetus 2013 –messuilla
Jyväskylässä 23.-25. toukokuuta. Volvon osastolla B106 voi tutustua kattavasti uuden
Volvo FH-sarjan ominaisuuksiin, tekniikkaan ja uudistuneisiin palveluihin, jotka tuovat
kuljetusyritykselle konkreettisia säästöjä, lisää tehokkuutta ja lisäävät kuljettajien
tyytyväisyyttä. Tuotteiden uudistuessa myös Volvo brändituotteet ovat entistäkin
vaikuttavampia ja ne ovat osastolla kattavasti esillä. Lisäksi osastolla voi saada
ensikosketuksen uuteen Volvo FMX –kuorma-autoon, joka julkistettiin huhtikuussa.
Näyttelyn aikana Volvo järjestää myös tietoiskut aiheina Volvo malliston esittely ja
alustaratkaisut sekä Volvon uutuudet päällirakentajien näkökulmasta.
Osastolla esillä monipuolisesti Volvo malliston uutuuksia

Volvo Trucks esittelee messuilla monin eri tavoin varustettuja Uuden Volvo FH-sarjan
uutuuksia. Messukävijä voi todeta omin silmin esimerkiksi uuden ohjaamon tilavuuden,
säilytystilojen lisääntymisen ja erilaisten varustetasojen vaikutukset kuljettajan
viihtyvyyteen. Kaluston lisäksi ohjaamon uudistuksiin voi tutustua halkaistussa
ohjaamossa. Volvon asiantuntijat ovat paikalla kertomassa uuden FH-sarjan lukuisista
teknisistä uudistuksista.
Nähtävillä ovat Uusi Volvo FH16 700hv 8x4 -puuauto, joka on jo valmiina
massojenkorotuksiin, jopa 76 tonnin kokonaismassalle. Auton alusta on Volvo WoodPro
eli se on osa Volvon heti valmiiden konseptiautojen valikoimaa. Uusi Volvo FH13 500hv
6x2, erityisesti kaukoliikenteen tarpeisiin suunniteltu pusher väliteliveturi, jonka ohjaamo
on tilava Globetrotter XL, ja auto on varustettu törmäysvaroittimella ja IFS - etupään
erillisjousituksella. Markkinoiden voimakkain Uusi Volvo FH16 750hv 6x4 -puualusta,
jossa on huippuvarusteltu Globetrotter -ohjaamo. Uusi Volvo FH13 460hv 4x2 Euro6 rekkaveturi, joka on huippuvarusteltu muun muassa ilmanohjaimin ja IFS - etupään
erillisjousituksella sekä Uusi Volvo FH13 500 6x2 -rahtiauto, joka muuntautuu hyvin
erilaisiin kuljetustehtäviin. Uudessa Volvo FH -kuorma-autossa myös makuuohjaamossa
on tilava työympäristö.
Uuden Volvo FH-sarjan lisäksi osastolla on tarjolla vieläkin uudempaa tutustuttavaa, sillä
messuilla voi saada ensikosketuksen Suomessa myös uuteen Volvo FMX -kuorma-

autoon ja sen uusiin innovaatioihin. Kuorma-auton suunnittelun painopisteenä ovat olleet
entistä parempi kestävyys ja kuljettajan entistä tehokkaampi työympäristö.
Kuljetusyritykselle parannukset työympäristössä merkitsevät tyytyväisempiä ja
tuottavampia kuljettajia. Entistä paremman kestävyyden ansiosta uusi Volvo FMX pystyy
hyödyntämään maansiirtoalan mahdollisuudet tehokkaasti.
Tekniikan osalta osastolla pääsee tutustumaan myös muun muassa kuljettajan työtä
tehostavaan ja helpottavaan Work Remote -kaukosäätimeen, D13 Euro6 -moottoriin sekä
IFS -etupään erillisjousitukseen. Osaston lisäksi lukuisia Volvoja on päällirakentajien
osastoilla sekä messujen ulkotiloissa.
Kuinka voit vaikuttaa kuljetustesi kustannuksiin?

Volvo Trucksin osastolla kävijä pääsee asiantuntijoiden avustuksella pureutumaan
yrityksen polttoainetalouteen ja kaluston käyttöasteen parantamiseen. Pienetkin
prosentuaaliset säästöt merkitsevät rahallisesti paljon kuljetusyritykselle.
Osastolla on mukana asiantuntijat huolto- ja korjaussopimuksista, Dynafleet - kuljetusten
tietojärjestelmästä, Volvo Kuljettajakoulutuksesta, uudesta Fuel Advice -palvelusta ja
Volvo Rahoituksesta. Uuden Volvo Gold - huoltosopimuksen avulla yrityksen on
mahdollista saavuttaa 100% käyttöaste kuorma-autolle ja Dynafleet-järjestelmästä
saatavien tietojen avulla puolestaan mahdollista seurata, missä kohdin säästöpotentiaalia
löytyy ja kuinka kalusto saadaan suorittamaan tehtäviään mahdollisimman tehokkaasti.
Tehokas tapa polttoainesäästöjen saavuttamiseen on Volvo Kuljettajakoulutus ja sen
Taloudellisen ajon kokonaisuus. Uutuuksiin kuuluvassa Fuel Advice -palvelussa yritys
saa käyttöönsä henkilökohtaisen polttoaineasiantuntijan. Seurannan avulla säästöt
voidaan tehdä pysyviksi.
Palvelutuotekirjon lisäksi mukana on Volvo työnantajana, joten messukävijä pääsee
kysymään myös Volvon työ- ja opinnäytemahdollisuuksista.
Volvon tietoiskut kertovat malliston uutuuksista ja alustaratkaisuista

Volvo Trucks järjestää Kuljetus 2013 -messuilla kolme tietoiskua, joista yksi on
suunnattu päällirakentajille ja kaksi kaikille kiinnostuneille. Volvo
päällirakentajatietoiskussa esitellään Volvo malliston uutuuksia päällirakentajien
kannalta ja se järjestetään torstaina 23.5. kello 15.00-16.30. Kaksi muuta tietoiskua
käsittelevät Volvon uusien kuorma-automallien uusia ominaisuuksia. Tietoiskun
loppuosassa käsitellään Volvon valmiuksia mahdollisiin lainsäädännön muutoksen
vuoksi tapahtuviin mitta- ja massamuutoksiin. Tämä tietoisku järjestetään sekä torstaina
23.5. että perjantaina 24.5. kello 13.00-14.00. Kaikkiin tilaisuuksiin on
ennakkoilmoittautuminen, tarkempaa tietoa Volvo Trucksin nettisivuilla.

Volvo valmiina mahdollisiin mittojen ja massojen muutoksiin
Volvon järjestämän messutietoiskun aiheena oleva kuorma-autoalalla ajankohtainen
puheenaihe on liikenne- ja viestintäministeriössä käynnissä oleva työ mittojen ja
massojen korottamiseksi tieliikenteessä. Ehdotuksen mukaan kokonaismassat voisivat
nousta yhdistelmille 60 tonnista jopa 76 tonniin kun yhdistelmässä on yhdeksän akselia.
Muita merkittäviä muutoksia olisivat 35 tonnin kokonaismassa 4-akseliselle kuormaautolle ja 42 tonnin kokonaismassa 5-akseliselle kuorma-autolle. Yleisellä tasolla tulee
huomioida, että aina pelkkä vetoauton ja yhdistelmän akselien lukumäärä ei takaa sitä,
että suurimmat mahdolliset kokonaismassat olisivat saavutettavissa.
Volvo on valmis mahdollisiin muutoksiin. Mallistosta löytyvät ratkaisut myös kaikkiin
esityksen mukaisiin kokonaismassoihin. Volvo tarjoaa esimerkiksi neliakselista alustaa
lehti- ja ilmajousin kattavissa kokoonpanoissa, myös tehdasvalmisteisina. Volvon
valikoimassa on vetäviä taka-akseleita sekä akseli- että napavälitteisinä myös
telivetoisissa kokoonpanoissa, jolloin autoon voidaan valita aina ajotehtävän ja
polttoaineenkulutuksen mukaan oikea voimansiirtolinja. Osastolla mukana on Uusi
Volvo FH16 700hv 8x4 -puuauto, joka on jo valmiina massojenkorotuksiin.
Volvo kuorma-autokalusto Kuljetus 2013 -näyttelyssä:

•
•
•
•
•
•

Volvo FH16 700hv 8x4 -puuauto
Volvo FH13 500hv 6x2 -pusher väliteliveturi
Volvo FH16 750hv 6x4 -puualusta
Volvo FH13 460hv 4x2 Euro6 -rekkaveturi
Uusi Volvo FH13 500 6x2 -rahtiauto
Uusi Volvo FMX

Kuvamateriaalia:
Volvo Trucks kuvia löydät kuvapankistamme
Lisää tietoa tapahtumasta volvotrucks.fi/uutiset/tapahtumat

Lisätietoja:
Kimmo Ahonen, Volvo kuorma-automyynti, p.050 349 5927,
kimmo.ahonen@volvo.com
Juha-Matti Raatikainen, Tuotepäällikkö, p. 050 560 1815, juhamatti.raatikainen@volvo.com
Vesa Soppi, Palvelutuotteet, p. 050 528 9009, vesa.soppi@volvo.com

Videoaineistoa Volvo Yhtymästä on osoitteessa http://www.thenewsmarket.com/volvogroup Voit katsella tai tilata videon
tai vastaanottaa sen MPEG2-tiedostona tai Beta SP -nauhana. Rekisteröinti ja videot ovat tiedotusvälineille ilmaisia.
Kuvat ovat saatavana Volvo Trucksin kuvapankissa http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks myy asiakkailleen kuorma-autoja ja kuljetusten kokonaisratkaisuja. Yritys tarjoaa täyden tuotevalikoiman
keskisuurista raskaisiin kuorma-autoihin, ja maailmanlaajuisesti sillä on vahva 2 300 toimipisteen verkosto yli 140
maassa. Volvon kuorma-autoja valmistetaan 16 maassa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2012 Volvo toimitti
maailmanlaajuisesti 105 000 kuorma-autoa. Volvo Trucks kuuluu Volvo Yhtymään, joka on yksi maailman johtavista
kuorma-autojen, linja-autojen, maanrakennuskoneiden sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden tuottajista. Volvo Yhtymä
tarjoaa myös täydelliset rahoituspalvelut. Volvon työ perustuu yhtiön perusarvoihin, jotka ovat laatu, turvallisuus ja
ympäristö.

