Pressemelding

Volmax sin satsing på kollektivtransport gir
resultater
Volmax har gjennom målrettet arbeid over tid opparbeidet kompetanse på service og
vedlikehold av busser på sine anlegg. Dette arbeidet har blant annet resultert i
overtagelse av Nettbuss sitt anlegg på Vikersund.

Volmax er stolte av at Nettbuss har valgt vårt anlegg på Borgeskogen for klargjøring av
79 nye busser. Bussene er en konsekvens av BRAKAR anbudet som resulterte i leveranse
av VOLVO busser til Buskerud. Fra midten av mai og fremover til 1. juli vil det være en
kontinuerlig levering av busser for klargjøring, montering av GPS utstyr og billettbord
Bussene skal gå i området Svarstad, Kongsberg, Vikersund og opp Nummedalen. Når
alle bussene er i operativ drift vil de ha sitt vedlikehold på vårt anlegg på Kongsberg og
vårt nyoppstartede anlegg på Vikersund.
Alle bussene er levert komplett fra VOLVO og er universelt utformet med
rullestolheis/rampe, aircondition og setebelter. Det leveres busser av typen VOLVO
7900, 8900 og 9700.
På onsdag 19. juni vil det være parkert ca. 60 busser på anlegget på Borgeskogen som er
klare til levering og dere er velkommen til visning av bussene på onsdag 19. juni. Ta
kontakt med oss for omvisning.
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Kontaktpersoner:
Grant Larsen, administrerende direktør, 951 13 800, grant.larsen@volmax.no
Erik Edler-Woll, markedsdirektør, 928 93 714, erik.edler-woll@volmax.no
Tore Løveid, driftsdirektør, 464 30 200, tore.loveid@volmax.no
Tor Ivar Pedersen, servicemarkedssjef, 971 82 067, tor.ivar.pedersen@volmax.no
Se http://www.thenewsmarket.com/volvogroup for video i kringkastingskvalitet om Volvo-konsernets produksjonsanlegg
og produkter. Du kan laste ned bilder i form av MPEG2-filer eller bestille dem på Beta SP-bånd. Registrering og video er
gratis for media.
Bildene er tilgjengelige på Volvo Trucks' bildebank http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av
middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av 2300 forhandlere og verksteder i mer
enn 140 land. Volvo-lastebiler monteres i 16 land over hele verden. I 2012 ble det solgt mer enn 105 000 Volvolastebiler
på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser,
anleggsmaskiner og motorer og transmisjoner for maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette
løsninger innen finansielle tjenester. Alt Volvo gjør, er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.

