Lehdistöinfo

Volvo Trucks esittelee Euro 6 -tarjontansa
Volvo Trucks on esitellyt uusia Euro 6 -moottoreilla varustettuja kuorma-autoja
keskiraskaasta 5-litraisella moottorilla varustetusta kuorma-autosta aina raskaaseen 13
litran malliin saakka. Keväällä 2014 saataville tulee myös 16-litraisella Euro 6 moottorilla varustettuja Volvo kuorma-autoja, ja uusi I-Torque -voimansiirtolinja tulee
saataville 13 litran moottoriin.

- Kokonaispolttoainetalous on asiakkaillemme erittäin tärkeä asia, ja tekniikka- ja
palveluntarjontamme muodostavatkin yhdistelmän, jota kilpailijoiden on hankala
päihittää, Volvo Trucksin voimansiirtolinjojen tuotepäällikkö Astrid Drewsen kertoo.
Tehostunut pakokaasujen jälkikäsittely

Raskaiden moottoreiden valikoimassa, joka koostuu D11- ja D13-moottoreista sekä
tulevasta D16-moottorista, Volvo Trucks on hyödyntänyt edelleen hyväksi todettua SCR
(Selective Catalytic Reduction) -tekniikkaa. SCR on osoittautunut erittäin tehokkaaksi
päästöjen jälkikäsittelyssä, ja se myös soveltuu Euro 6 -määräysten täyttämiseen
täydellisesti. Volvo Trucks on myös parantanut SCR-yksikön katalyyttistä pinnoitetta
sekä AdBlue-ruiskutusjärjestelmää.
Taloudellista tekniikkaa

Euro 6 -määräysten täyttäminen edellyttää, että pakokaasujärjestelmän lämpötila pidetään
yhtäjaksoisesti tasaisen korkeana. Siksi Volvo Trucks on täydentänyt SCR-ratkaisua Euro
6 -määräykset täyttävissä D11- ja D13-moottoreissa jäähdyttämättömällä pakokaasujen
kierrätysjärjestelmällä (EGR, Exhaust Gas Recirculation) ja dieselhiukkassuodattimella
(DPF, Diesel Particulate Filter). D5- ja D8-moottoreissa puolestaan käytetään
jäähdytettyä EGR-järjestelmää, hiukkassuodatinta ja SCR-ratkaisua.
- Ajatus polttoainetehokkaasta, taloudellisesta ja yksinkertaisemmasta
moottoriteknologiasta perustuu kokemukseemme pakokaasulainsäädännöstä eri puolilta
maailmaa. Olemme erittäin tyytyväisiä Euro 6 -tarjontaamme, etenkin kun ympäristöstä
huolehtiminen kuuluu perusarvoihimme, Astrid Drewsen toteaa.
Volvo Trucksin Euro 6 -tarjonta

• Syyskuussa 2012 Volvo Trucks toi myyntiin ensimmäisen Euro 6 -moottorin, 460-

hevosvoimaisen D13-yksikön.

• Uudet D5-, D8-, D11- ja D13-moottorit tulevat myyntiin kesäkuussa 2013.
• Keväästä 2014 alkaen saataville tulee myös 16-litraisella Euro 6 -moottorilla

varustettuja Volvo kuorma-autoja, ja uusi I-Torque -voimansiirtolinja tulee saataville
13 litran moottoriin.
Lisätietoja:

Juha-Matti Raatikainen, Tuotepäällikkö, p. 050 560 1815, juhamatti.raatikainen@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.

