Lehdistöinfo

Volvo Trucks on uudistanut koko kuormaautomallistonsa kahdeksan kuukauden aikana
Syyskuusta 2012 alkaen Volvo Trucks on julkistanut viisi uutta kuorma-automallia.
Kaikki alkoi viime vuonna uuden Volvo FH -sarjan näyttävästä julkistuksesta. Sitä
seurasivat tänä vuonna uudet Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE ja Volvo FL. Kaikissa
uusissa malleissa on innovaatioita ja ominaisuuksia, jotka helpottavat ja tehostavat
kuljettajan työtä.

- Tämä on ollut koko yhtiön historian intensiivisimpiä ja jännittävimpiä ajanjaksoja. Nyt
kun koko Volvo mallisto on nykyaikaisempi ja teknologisesti kehittyneempi kuin
koskaan, meillä on erinomaiset valmiudet auttaa asiakkaita kaikissa segmenteissä
parantamaan tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja
Claes Nilsson.
Volvo malliston sukulaisuussuhteet näkyvät nyt voimakkaammin kuin koskaan koko
mallistossa - tehokkaimmasta Volvo FH16 -kuorma-autosta aina kevyempiin
sisarmalleihin saakka. Volvon perinteikästä Rautamerkkiä on siirretty kaikissa malleissa
ylöspäin uuteen paikkaan tuulilasin alle. Yhtenäinen ilme korostuu myös uusissa
ajovaloissa ja niiden omaleimaisissa huomiovaloissa.
Entistä parempi työympäristö kuljettajille

Kaikissa uusissa Volvo kuorma-autoissa on laaja joukko ominaisuuksia, joista on hyötyä
kuljettajille. Ohjaamoympäristöt on kauttaaltaan uusittu tai uudistettu, ja tavoitteena
niissä kaikissa on ollut luoda tehokas, ergonominen, mukava ja turvallinen työympäristö.
- Kuljettajan työskentelyolosuhteet ovat aina tärkeällä sijalla, kun kehitämme uusia
kuorma-autoja. Mullistava Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä on loistava
esimerkki siitä, kuinka olemme tehneet ajamisesta vaivattomampaa. IFS - etupään
erillisjousitus, jonka Volvo on tuonut ensimmäisenä maailmassa raskaisiin kuormaautoihin, parantaa sekä mukavuutta että vakautta, Claes Nilsson kertoo.
Kuljetuskustannukset kuriin

Volvo Trucks on myös esitellyt uusia innovatiivisia tekniikoita ja uusia palveluita, jotka
on suunniteltu pienentämään asiakkaiden kuljetuskustannuksia. Mahdollisuus seurata

kuorma-auton eri osien kuntoa tietoliikenneyhteyden avulla tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että Volvo FH-, Volvo FM-, Volvo FE- ja Volvo FL -malleihin saa nyt entistä parempia
Gold-huoltosopimuksia, jotka auttavat kuljetusyritystä saavuttamaan parhaan
mahdollisen käyttöasteen.
Volvo kuljettajien käytettävissä on monia polttoainetta säästäviä ominaisuuksia ja
palveluita, kuten Dynafleet- Kuljetusten tietojärjestelmän Polttoaine ja ympäristö palvelu, Fuel Advice -palvelu ja taloudellisen ajon koulutus. Mainetta niittänyt,
polttoainetta säästävä I-Shift -vaihteisto, joka voidaan räätälöidä erilaisiin
käyttötarkoituksiin, on myös nyt saatavana paitsi Volvo FH-, Volvo FM- ja Volvo FMX kuorma-autoihin myös Volvo FE -kuorma-autoon.
I-See -järjestelmä on eräs tärkeimmistä uusista polttoainetta säästävistä ominaisuuksista.
Se on kuin autopilotti, joka huolehtii vaihteiden valinnasta, kiihdytyksestä ja
moottorijarrutuksesta mäkisillä teillä mahdollisimman polttoainetehokkaasti
vakionopeudensäädintä käytettäessä.
Kun uusimmalla I-See -versiolla varustettu kuorma-auto ajaa mäkisellä tieosuudella
ensimmäisen kerran, paikalliset tien pinnavaihtelutiedot lähetetään langattomasti Volvo
Trucksin palvelimelle. Kun jokin toinen I-See -järjestelmällä varustettu kuorma-auto ajaa
samalla tiellä, järjestelmä saa pinnanvaihtelutiedot palvelimelta automaattisesti. Näin
varmistetaan, että vaihteiden valinta, kiihdytykset ja jarrutukset tehdään
polttoainetehokkaasti jo ensimmäisellä ajokerralla. Polttoainetta voi säästyä
kaukokuljetuksissa jopa viisi prosenttia.
- Kaikille kuorma-autoillemme on yhteistä se, että kuljettaja hyötyy loistavista ajoominaisuuksista ja kuljetusyrittäjä erinomaisesta käyttöasteesta ja pienemmistä
polttoainekustannuksista, Claes Nilsson päättää.
Katso video YouTubessa: http://tiny.cc/hkd4ww
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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.

