Presseinformation

Dynafleet fungerer også som sporhund
Natten til den 18. juli fik Per Sørensen fra Sørensen Transport & Handel stjålet sin helt
nye Volvo FM 500, læsset med 12 paller træpiller – men heldigvis havde han Dynafleet!

Da Per Sørensen fra Sørensen Transport & Handel mødte ind på pladsen klokken 7.30 en
torsdag morgen i juli, bemærkede han straks, at kæden foran indkørslen var kørt ned, og
at porten stod åben. Som noget af det første slog det Per Sørensen, at lastbilen jo havde
Dynafleet og derfor en GPS-sender installeret, og derfor ringede han straks til Volvo
Truck Center i Aalborg for at spørge, om de kunne spore den.
Selvom Per som udgangspunkt ikke havde tilkøbt alle pakkerne i Dynafleet, fik man
alligevel åbnet for tjenesten Positioner, som er en forudsætning for at spore lastbilen.
Kl.7.47 kunne Truck Centerets Dynafleet-ansvarlige, Henning Rasmussen, således melde
tilbage, at lastbilen stod i Rold, som ligger 6 km fra den plads, hvorfra bilen var blevet
stjålet.
Politiet blev kontaktet, og Per Sørensen fik sin lastbil tilbage i god behold, efter politiet
havde tjekket for fingeraftryk m.v. Eftersom tyvene havde stjålet nøglerne til vognen, tog
den heldigvis ikke skade af tyveriet, og på grund af den hurtige sporing, nåede han oveni
købet at levere de resterende paller træpiller til tiden!
Per Sørensen udtaler, "Det er fantastisk, at man på så kort tid kan spore lastbilen" Han er
meget taknemmelig for den hurtige hjælp, han fik fra Volvo Truck Center i Aalborg, og
overvejer nu stærkt at tilkøbe pakken med tjenesten Positioner til begge hans lastvogne,
så han fremover er rustet til situationer som denne.
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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.

