Pers informatie

Siegfried van Brabandt legt Euro 6 uit op VRT
journaal en KanaalZ
Voor het VRT journaal op 7/8/2013 legt Siegfried Van Brabandt, Director Commercial
Trucks bij Volvo Trucks Belgium, uitgebreid Euro 6 uit.

Siegfried van Brabandt legt Euro 6 uit op VRT journaal Voor het VRT journaal op
7/8/2013 legt Siegfried Van Brabandt, Commercial Trucks Manager bij Volvo Trucks
Belgium, uitgebreid Euro 6 uit. Vanaf 1/1/2014 is Euro 6 verplicht voor alle zware
voertuigen binnen Europa. De Europese normen zijn bedoeld om de uitstoot van het
wegverkeer te beperken en dus de luchtkwaliteit te verbeteren. De uitstoot van deeltjes
wordt met 50% verminderd en de uitstoot van stikstofoxyde tot 80%. Men moet rekening
op een gemiddelde meerprijs van 7% voor de nieuwe technologie.
Wie nog Euro 5 wil, moet deze hebben ingeschreven voor het einde van dit jaar. Bij
Volvo Europa Truck werden 350 extra werknemers aangetrokken om aan de vraag te
voldoen.
>>> Bekijk het interview op de VRT
>>> Bekijk het interview op KanaalZ
Euro 6 informatie
Euro 6 vs. Euro 5
Emissie niveaus:
- NOx 2,0 g/kWh à 0,40 g/kWh (-80%) WHSC
- NOx 2,0 g/kWh à 0,46 g/kWh (-77%) WHTC
- PM 20 mg/kWh à 10 mg/kWh (-50%)
PM, NH3, CO en HC zijn ook gereglementeerd. CO2 en BSFC worden gerapporteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annie Vonck, tel. +32 2 4825385, e-mail annie.vonck@volvo.com

Bezoek http://www.thenewsmarket.com/volvogroup om toegang te krijgen tot video-uitzendingen van de Volvo Group. U
kunt materiaal bekijken en aanvragen als MPEG2-bestand of Beta SP-tape. Registratie en video zijn gratis voor de
media.
Fotomateriaal is verkrijgbaar via de beeldenbank van Volvo Trucks op http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt
een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van 2300
servicepunten in meer dan 140 landen. Volvo-trucks worden in meer dan 16 landen geassembleerd. In 2012 leverde
Volvo wereldwijd meer dan 105.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds
vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en
industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en
service. Het werk van Volvo is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.

