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Power Truck Showssa nähtävillä Uusi Volvo FH
-kuorma-autot mieleenpainuvasti tuunattuina
Power Truck Show järjestetään elokuun 9.-10. päivä Alahärmän PowerParkissa ja
Volvo Trucks on mukana tapahtumassa. Volvon osasto sijaitsee perinteisellä paikalla
U131-U132 heti tapahtuma-alueen sisääntulossa. Osastolla voi tutustua muun muassa
uuteen Volvo FH –kuorma-autoon ja uudistuneisiin palvelutuotteisiin. Yksi osaston
mielenkiintoisimmista nähtävyyksistä on seitsenkertaisen Nordic Trophy –voittaja Henrik
Guldagerin ”Picasso-henkinen” Uusi Volvo FH.

Power Truck Show:ssa Volvon osastolla on Uusi Volvo FH monella mielenkiintoisella
tavalla tuunattuna. Nähtävänä on esimerkiksi tyylikäs mattamusta FH16 540 6x2
vetoauto, jossa on takateli, Durabrite-alumiinivanteet sekä tilava Globetrotter-ohjaamo,
erinomaisesti varustettu FH13 540 6x2R, jossa on I-Shift -vaihteisto, tilava ohjaamo sekä
päällirakenteena kokosivuaukeava VAK:in juomakori sekä taatusti huomiota herättävä
FH13 500 6x2 "Picasso-henkinen" vetoauto.
Tämän auton suunnittelun takana ja tapahtumassa paikan päällä on tanskalainen Henrik
Guldager, joka on voittanut useita palkintoja kuorma-autojen tuunaamisessa. Guldager on
muun muassa seitsenkertainen Nordic Trophy -voittaja. Auton mieleenpainuvasta
maalauksesta vastaa taiteilija Ray Hill.
- Ajattelimme, että uusi Volvo FH on taideteos itsessään ja siksi saimme idean tehdä
taidetta taideteokseen, kommentoi Guldager.
Osastolla nähtävien kuorma-autojen lisäksi Volvoja löytyy runsaasti myös muualta
tapahtuma-alueelta. Paitsi mieleenpainuvia kuorma-autoja, Volvo tarjoaa osastollaan
myös runsaasti muuta tutustuttavaa.
Viihtyisässä trailerissa voi testata taitojaan taloudellisen ajon simulaattorissa, tutustua
Volvon palvelutuotteisiin ja niiden avulla saavutettaviin säästömahdollisuuksiin sekä
liittyä kuljettajille suunnattuun Worldtrucker-verkkopalveluun. Uudistuneen Volvo
malliston myötä myös Volvo brändituotteet on saanut paljon uusia tuotteita ja Power
Truck Showssa niitä on mahdollisuus hankkia Volvon osastolta.

Rekanvedon MM-kisat perjantain ohjelmistossa

Maailman vahvimmat miehet kohtaavat jälleen Power Truck Showssa, tällä kertaa
ensimmäistä kertaa järjestettävissä rekanvedon MM-kisoissa. Volvo on vahvasti mukana
perjantaina 9. elokuuta käytävässä kisassa, jossa joukko Maailman vahvin mies -kilpailun
osallistujia kisaa vastakkain uuden Volvo FH -kuorma-auton vedossa.
Kilpailuun osallistuu lajin kahdeksan tämänhetkistä maailman huippunimeä, muun
muassa rekanvetoon erikoistunut hallitseva Maailman Vahvin Mies Zydrunas Savickas ja
erittäin vahva suomalainen haastaja Tomi Lotta. Kalustona on kaksi Volvo Truck Rental
-vuokrauspalvelun valikoimasta löytyvää uutta Volvo FH13 500 6x2T -kuorma-autoa.
Lisätietoja Volvon osaston tarjonnasta sekä rekanvedon MM-kisoista
Lisätietoja:

Minna Forsström, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, e-mail:
minna.forsstrom@volvo.com, p: 050 577 3455

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.

