Presseinformation

Den nye Volvo FH er på ”toppen” hos Volvo
Truck Center i Taastrup
Den gamle blå FH lastvogn er blevet erstattet af en spritny FH540 på taget ud mod
Roskildevej.

Volvo i Taastrup har netop løftet en ny Volvo FH lastvogn op på taget af
lastvognsværkstedet. Lastvognen skal løfte en lang tradition med både personbiler og
lastvogn på taget af bygningen, en tradition som blev indført i tidligere ejer af værkstedet
Ole Sommers tid og som efterfølgende er blevet et vigtigt kendetegn for Volvos
aktiviteter i Taastrup. Kører du forbi på Roskildevej bliver du således nu mødt af et
særdeles flot syn i form af Volvo Trucks nye topmodel stående midt på taget.
Bygningerne i Taastrup kombinerer i dag Volvo Truck Center, der er forhandler og
serviceværksted og hovedkontoret for en række af Volvos aktiviteter i Danmark,
herunder både Volvo Busser Danmark A/S, VFS Danmark A/S og Volvo Group Trucks
Danmark, der nu omfatter både Volvo Trucks og Renault Trucks Danmark.
Man skal dog ikke forvente at kunne tage en lille prøvetur i den nye Volvo FH på taget,
der stammer fra tests og forproduktion i Göteborg. "Den skal aldrig ud at køre, og vi har
da også afmonteret det meste af drivlinen, inden vi satte den på taget", udtaler
Servicechef Marcel Wolff-Matern.
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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.

