Obvestila za medija

Volvo Trucks predstavlja ponudbo motorjev
Euro 6
Pri Volvo Trucks so predstavili nove tovornjake z motorji Euro 6, ki segajo od
najmanjšega 5-litrskega motorja za segment srednjih tovornjakov do 13-litrskega
motorja za segment težkih tovornjakov. Od pomladi 2014 dalje bodo tovornjaki Volvo na
voljo tudi s 16-litrskim motorjem Euro 6 in pogonskim sklopom I-Torque za 13-litrski
motor.

„Skupna gospodarnost porabe goriva je za naše stranke velikega pomena. Ponudimo jim
lahko kombinacijo tehnologije in storitev, kakršno bo konkurenca težko dosegla," pravi
Astrid Drewsen, produktna vodja za pogonske sklope pri Volvo Trucks.
Izboljšano čiščenje izpušnih plinov

Pri programu motorjev za težki segment, to je pri motorjih D11, D13 in prihajajočem
D16, so pri Volvo Trucks ohranili svojo preverjeno in preizkušeno čiščenje s
katalizatorjem SCR (selektivno katalitično redukcijo). Tehnologija SCR se je izkazala kot
izjemno učinkovita rešitev za čiščenje izpušnih plinov in odlično izpolnjuje zahteve Euro
6. Poleg tega so pri Volvo Trucks tudi izboljšali prevleko katalizatorja v enoti SCR in
izpopolnili sistem vbrizgavanja tekočine AdBlue.
Ekonomična tehnologija

Zahteve Euro 6 je mogoče izpolniti le, če je temperatura v izpušnem sistemu ves čas
sorazmerno konstantna in visoka. Pri Volvo Trucks zato pri svojih motorjih D11 in D13
Euro 6 kombinirajo sistem SCR s sistemom obtoka izpušnih plinov brez hlajenja (EGR)
in filtrom sajastih delcev (DPF). Tehnološka rešitev za motorje D5 in D8 pa je
kombinacija sistema EGR s hlajenjem, filtra sajastih delcev in tehnologije SCR.
„Na podlagi lastnih izkušenj s predpisi o emisijah po vsem svetu smo lahko izbrali
sorazmerno nezapleteno tehnološko rešitev, ki varčuje gorivo in omogoča ekonomično
delovanje. S ponudbo motorjev Euro 6 smo zelo zadovoljni, zlasti zato, ker je skrb za
okolje ena od naših osrednjih vrednot," pravi Astrid Drewsen.

Ponudba Euro 6 pri Volvo Trucks

• Septembra 2012 so pri Volvo Trucks dali v prodajo svoj prvi motor Euro 6, to je

agregat D13 s 460 KM
• Junija 2013 pa bo stekla prodaja novih motorjev D5, D8, D11 in D13.
• Od pomladi 2014 dalje bodo tovornjaki Volvo na voljo tudi s 16-litrskim motorjem

Euro 6 in pogonskim sklopom I-Torque za 13-litrski motor
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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.

