Pressinformation

Volvovinnare på Trailer Trucking Festival
I samband med Trailer Trucking Festival på Mantorp i helgen, delades två Volvopriser
ut från Nordic Trophy scenen. Jan Strandhede, kommunikationsansvarig på Volvo
Lastvagnar i Sverige, delade ut pris för ”Sveriges finaste Volvolastbil” och Boije
Ovebrink, ordförande i FH16-klubben, tre priser för ”Sveriges tuffaste FH16”.

Sveriges Finaste Volvolastbil
Mikael Nilssons Åkeri, Volvo FH styckegodsbil (bil 80)
Motiveringen: En stilren styckegodsbil med fantasifull lackering av mycket hög klass och
med en smakfull inredning. En bil som med stolthet kan vara en representant för
branschen.
Jury:
Ordf. Jan Strandhede, Kommunikationsansvarig, Volvo Lastvagnar Sverige.
Patrick Bhanji, eftermarknadsexpert, Volvo Lastvagnar Sverige.
Marcus Olsson, teknisk expert, Volvo Lastvagnar Sverige.
Sveriges tuffaste FH16
1:a (bil nummer 3), Ralf Ekdahl, Volvo FH 16 " Tutankhamun" fjärrekipage.
Motiveringen: För en historisk resa genom faraoernas tid, kombinerat med den
modernaste tekniken!
2:a (bil nummer 179), Börje Gustavssons Åkeri, Ishult, Volvo FH16 skogsekipage.
Motiveringen: En tidsmaskin med flexibel påbyggnation som körs i de tuffaste
förhållanden och med en fantastisk familjetradition och historia!
3:a (bil nummer 171), Embers Åkeri AB, Volvo FH 16 djurekipage.
Motiveringen: Ett ekipage byggt för att ge sina passagerare den lyxigaste av resor, samt
snygg och stilren!
Jury:
Ordf Patrick Bhanji, eftermarknadsexpert, Volvo Lastvagnar Sverige.
Marcus Olsson, teknisk expert, Volvo Lastvagnar Sverige.

Mikke Stenman, demoförare, Volvo Lastvagnar Sverige.
Bert "Knatte" Johansson, Sommens Transport, kundexpert.

För ytterligare information kontakta:
Jan Strandhede
PR- & Marknadskommunikationsansvarig Sverige,
tel: 031-323 37 15
e-post: jan.strandhede@volvo.com.
För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på
Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.
Bilder är tillgängliga i Volvo Lastvagnars bildbank http://images.volvotrucks.com

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella kunder med höga krav och erbjuder ett
komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar. Kunderna stöttas av ett globalt nätverk med över 2 300
återförsäljare och serviceställen i mer än 140 länder. Produktionen av Volvolastbilar bygger på global närvaro med
produktionsanläggningar i 16 länder. Under år 2012 levererades över 105 000 Volvolastbilar världen över. Volvo
Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggnings¬maskiner och
drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.
Volvos arbete baseras på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

