Obvestila za medija

Pri Volvo Trucks so v osmih mesecih prenovili
svojo celotno paleto modelov
Od septembra 2012 do danes so pri Volvo Trucks predstavili pet novih modelov
tovornjakov. Začelo se je lani s spektakularno predstavitvijo novega Volva FH ter
nadaljevalo letos z uvedbo novih modelov Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE in Volvo FL.
Vse nove modele odlikujejo inovacije in rešitve, s katerimi je voznikovo delo lažje in tudi
učinkovitejše.

„To je bilo eno najnapornejših in najrazburljivejših obdobij v naši zgodovini. S sedanjo
najsodobnejšo in tehnološko najnaprednejšo floto Volvo doslej lahko kupcem v vseh
segmentih učinkovito pomagamo krepiti produktivnost in donosnost," pravi Claes
Nilsson, predsednik Volvo Trucks.
Člani družine tovornjakov Volvo, od najmočnejšega Volva FH16 do manjših bratov,
imajo zdaj enotnejše vizualne poteze kot v preteklosti. Volvov klasični emblem je pri
vseh modelih premaknjen na novo mesto, pod vetrobransko steklo. K enotnemu videzu
prispevajo tudi novi žarometi z izrazitimi dnevnimi žarometi.
Izboljšano delovno okolje za voznike

Vsi novi tovornjaki Volvo prinašajo voznikom vrsto koristnih in prijetnih novosti.
Notranjosti vseh kabin so prenovljene ali nadgrajene, osrednji cilj pri tem je bil zagotoviti
vozniku učinkovito, ergonomično, udobno in varno delovno mesto.
„Pri razvoju novih tovornjakov je naša pozornost ves čas usmerjena na voznikove
delovne pogoje. Revolucionarna novost, Volvov dinamični krmilni sistem, je nazoren
primer naših prizadevanj, da bi vožnja od voznika zahtevala manj napora, posamično
vzmetenje spredaj, svetovna novost pri težkih tovornjakih, pa izboljšuje tako udobje kot
stabilnost," pravi Claes Nilsson.
Zniževanje stroškov prevozov

Pri Volvo Trucks so uvedli tudi več inovativnih novih tehnologij in novih storitev, ki
strankam znižujejo stroške prevozov. Možnost uporabe telematike za spremljanje

posameznih sistemov tovornjaka denimo pomeni, da je za Volvo FH, Volvo FM, Volvo
FE in Volvo FL zdaj mogoče skleniti razširjeno zlato pogodbo za servisiranje, ki
zagotavlja najvišjo raven razpoložljivosti.
Voznikom tovornjakov Volvo omogočajo prihranke goriva tudi druge tehnične rešitve in
storitve, med katerimi so Dynafleet - gorivo in okolje, storitev Nasveti za gorivo in tečaj
usposabljanja za učinkovito vožnjo. Poleg tega pa je zelo uveljavljeni samodejni
menjalnik I-Shift, ki ga je mogoče prilagoditi za različne vrste prevozov in ki pomaga
varčevati gorivo, na voljo ne le za Volvo FH, Volvo FM in Volvo FMX, ampak tudi za
Volvo FE.
Ena najopaznejših novosti na področju varčevanja goriva je I-See, ki ga lahko
primerjamo z avtopilotom, ki na klancih prevzame prestavljanje, pospeševanje in
zaviranje z motorjem, da je vožnja kar najbolj varčna. Ko tovornjak z vgrajenim
sistemom I-See prvič pelje po hribovitem odseku ceste, podatke o topografiji odseka
brezžično pošilja strežniku v podjetju Volvo Trucks. Ko po istem odseku pelje drug
tovornjak s sistemom I-See, ta sistem samodejno prejema topografske podatke od
strežnika in poskrbi, da so prestavljanje, pospeševanje in zaviranje z motorjem varčna že
pri tej prvi vožnji. Pri prevozih na velike razdalje je tako mogoče prihraniti tja do pet
odstotkov goriva.
„Vsi naši tovornjaki zdaj voznikom nudijo odlične vozne lastnosti, prevoznikom pa
vrhunsko razpoložljivost in zelo majhno porabo goriva," sklene Claes Nilsson.
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Za več informacij se obrnite na: Matjaz Cigale, Volvo d.o.o. Ljubljana Tel: 01/500 10 65 Email: matjaz.cigale@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 skrbi za
okolje.

