Presseinformation

Volvo Trucks præsenterer sit Euro 6-tilbud
Volvo Trucks har lanceret nye lastvogne med Euro 6-motorer – fra den mindste 5-liters
motor til 13-liters motoren til tunge opgaver. I begyndelsen af foråret 2014 vil Volvolastvogne også kunne fås med en 16-liters motor og med I-Torque-drivlinen til 13-liters
motoren.

"Den samlede brændstoføkonomi er meget vigtig for vores kunder, og vi har en
kombination af teknologi- og servicetilbud, som vores konkurrenter vil få svært ved at
slå," siger Astrid Drewsen, produktchef for drivliner hos Volvo Trucks.
Forbedret efterbehandling af emissioner

I udvalget af motorer til tunge opgaver, D11, D13 og den kommende D16 har Volvo
Trucks bevaret den fremragende og gennemprøvede katalysator, SCR (Selective
Catalytic Reduction). SCR har bevist sit værd og er ekstremt effektiv til efterbehandling
af emissioner, og den er også ideel i forhold til at opfylde Euro 6-kravene. Derudover har
Volvo Trucks forbedret katalysatorbelægningen på SCR-enheden og AdBlueindsprøjtningssystemet.
Omkostningseffektiv teknologi

For at opfylde Euro 6-kravene skal varmen i udstødningssystemet holdes på et mere eller
mindre konstant højt niveau. Volvos Trucks kombinerer derfor SCR-løsningen med ikkekølet EGR (Exhaust Gas Recirculation) og et dieselpartikelfilter (DPF) i D11 og D13
Euro 6-motorerne. Den teknologiske løsning for D5- og D8-motorerne er en kombination
af det kølede EGR-system, partikelfilteret og SCR.
"Vores erfaring fra emissionslovgivning rundt om i verdenen har inspireret os til vores
valg af en brændstofeffektiv, omkostningseffektiv og mindre kompleks motorteknologi.
Vi er meget tilfredse med vores Euro 6-motor, især eftersom miljøhensyn er en af vores
kerneværdier," fortæller Astrid Drewsen.
Euro 6-motor fra Volvo Trucks

• I september 2012 begyndte Volvo Trucks salget af sin første Euro 6-motor, en D13-

enhed med 460 hestekræfter

• I juni 2013 vil salget af de nye D5-, D8-, D11- og D13-motorer gå i gang.
• I begyndelsen af foråret 2014 vil Volvo-lastvogne også kunne fås med en 16-liters

motor og I-Torque-drivlinen til 13-liters motoren
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For yderligere information kontakt venligst:
Helle Hessel, tlf. +45 40 16 06 37, e-mail helle.hessel@volvo.com
Besøg http://www.thenewsmarket.com/volvogroup for at få adgang til video i broadcast-standard om Volvo Groups
forskellige produktionsanlæg og produkter. Du kan hente billeder i form af MPEG2-filer eller bestille dem på Beta SPbånd. Registrering og video er gratis for medier.
Der findes billeder i Volvo Trucks' billedarkiv http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger til professionelle og krævende kunder. Firmaet kan levere en komplet
serie af mellemtunge og tunge lastvogne gennem et stærkt forhandlernetværk med 2.300 servicepunkter i mere end
140 lande. Volvos lastvognsproduktion bygger med produktionsanlæg i 16 lande på lokal tilstedeværelse. I 2012
leverede Volvo mere end 105.000 lastvogne på verdensplan. Volvo Trucks er en del af Volvo Gruppen, en af verdens
førende leverandører af lastvogne, busser og entreprenørmaskiner samt marine- og industrimotorer. Gruppen leverer
desuden finansierings- og serviceløsninger. Volvos arbejde bygger på kerneværdierne kvalitet, sikkerhed og miljø.

