Obvestila za medija

Nova Volvo FE in Volvo FL – največ
razpoložljivosti ob najnižjih obratovalnih
stroških
Predstavljamo novi različici tovornjakov Volvo FE in Volvo FL, ki bosta po zaslugi
vrhunske kombinacije tehnologije in storitev pripravljeni za vožnjo, kadarkoli bo to
potrebno. Prevoznik in voznik tovornjaka se bosta lahko posvetila svoji glavni
dejavnosti, za vozilo pa bomo skrbeli pri Volvo Trucks.

„Stranke v tem segmentu ne kupujejo tovornjaka, pač pa si želijo zagotoviti učinkovito
prevozno rešitev brez motenj. Z novima Volvom FE in Volvom FL jim bomo še laže
zagotavljali celovite storitve, ki so gonilo njihovega poslovnega uspeha," pravi Claes
Nilsson, predsednik Volvo Trucks.
Ne glede na to, ali posamezni stranki prevozništvo pomeni osnovno dejavnost ali ne, sta
ta dva tovornjaka pomembno delovno orodje, ki ji omogoča pravočasne dostave.
„Mnogi kupci modelov Volvo FE in Volvo FL obdržijo tovornjak v lasti dolgo časa in
jim ustreza, da mi v celoti prevzamemo odgovornost za njegovo delovanje. Dolgoročno
je zanje najugodneje izbrati strokovnega partnerja, ki jim zagotovi tako izdelek visoke
kakovosti kot lastništvo brez skrbi," pravi Pernilla Sustovic, vodja segmenta distribucije
in komunale pri Volvo Trucks.
Proaktiven pristop zagotavlja lastništvo brez skrbi

Skupaj z novima različicama modelov Volvo FE in Volvo FL podjetje Volvo Trucks
predstavlja tudi razširjeno ponudbo storitev. Najvišja raven storitev - Zlata pogodba zajema servisiranje, popravila in najvišjo mogočo raven razpoložljivosti.
Tovornjak z izpopolnjeno zlato pogodbo je lahko povezan z delavnico. To omogoča
servisni delavnici spremljati uporabo tovornjaka in nadzorovati obrabo določenih delov.
Namen tega je na proaktiven način poskrbeti, da pride tovornjak na servis samo in
natančno takrat, ko je to potrebno - in da se vzdrževanje opravi, ko prevoznik vozila ne

potrebuje.
„S spremljanjem uporabe tovornjaka in obrabe delov na daljavo želimo preprečiti, da bi
manjše napake prerasle v nepričakovane izpade tovornjaka," pojasni Jarkko Aine,
strokovnjak za prevozne rešitve pri Volvo Trucks.
Da bi bilo lastništvo tovornjaka še preprostejše, se lahko stranke odločijo za storitev
Comprehensive leasing, ki združuje vse stroške v en skupen mesečni račun.
Višja produktivnost

Višja produktivnost, denimo sposobnost opraviti več dela v krajšem času, je prav tako
ena osrednjih zahtev kupcev modelov Volvo FE in Volvo FL. Nova tovornjaka pomagata
stranki k večji donosnosti poslovanja na več načinov.
• Vozne sposobnosti izboljšujeta nova, učinkovita motorja D5 in D8 s hitrim odzivanjem

z navorom pri nizkih vrtljajih.
• Posebej razvita 12-tonska različica Volvo FL prinaša uporabniku prednost v obliki 500

kg večje nosilnosti.
• Volvo FE je zdaj na voljo tudi s samodejnim menjalnikom I-Shift in programskimi

paketi za posebne vrste prevozov, denimo za distribucijo. I-Shift tudi pomaga varčevati
gorivo.
• S storitvijo Nasveti za gorivo želimo lastnikom in voznikom pomagati gospodarneje
uporabljati tovornjake.

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.

