Sajtóinformáció

Kaszkadőr szerepet vállal a Volvo elnöke
Claes Nilsson a Volvo Trucks elnöke, és a Volvo új építőipari teherautójának
teszteléséről szóló filmben nem habozik felállni egy több mint 20 méter magasra
fellógatott teherautóra.

„Be kell vallanom, pillangók voltak a gyomromban, és bizonyára még sokszor
elcsodálkozom majd azon, hogy mire is hagytam rábeszélni magam. Nem vagyok
hegymászó, és nem szeretem a magasságot. De megígértem, hogy elvégzem a
mutatványt, így már nem hátrálhattam meg" - mondja Claes Nilsson.
Közel két órán keresztül kellett egy olyan Volvo FMX építőipari teherautó
homlokpaneljén állnia, amelyet több mint 20 méter magasra lógattak fel a göteborgi
kikötő vize felett.
„Természetesen többször újra kellett vennünk a jelenetet, időigényes folyamat volt a
felvétel. Meglehetősen hideg volt - nagyjából plusz 8 fok - a szél pedig 10
méter/szekundumos sebességgel fújt, így egy idő után meglehetősen áthűltek a kezeim.
De minden remekül ment. A biztonság végig 100 százalékos volt, így sosem féltem
igazán" - folytatja Claes Nilsson.
„A ‘The Hook' című filmmel szerettük volna bemutatni, hogy a teherautó elülső
vonóberendezését úgy méretezték, hogy lényegesen nagyobb igénybevételt is elviseljen,
mint ami általában érheti. Az egész film építőipari teherautóink erejének és minőségének
kihangsúlyozásáról szól. Ez pedig nem is mutatható be jobban, mint ha a 15 tonnás
teherautót saját vonókampójánál fogva felemeljük a levegőbe" - magyarázza Claes
Nilsson.
A filmet egy helikopterről vettük fel. Mindent előre előkészítettünk, egészen a legapróbb
részletekig.
„A nehézséget a teljes film egyszeri felvétele jelentette a helikopterről. Elismerésem
Claes Nilssonnak, aki végig nyugodt és összeszedett maradt a 20 méteres magasságban
eltöltött két óra során. Én is kipróbáltam, de csupán 15 percig. Mondhatom, igazán ijesztő

volt" - mondja a Folke Film munkatársa, Filip Nilsson, a film rendezője.
Nem ez az első alkalom, hogy a Volvo Trucks különleges tesztet filmezett le teherautóik
részvételével. A ‘The Ballerina Stunt' hatalmas sikert ért el az egész világon, már
közvetlenül azt követően, hogy tavaly augusztusban felkerült az internetre. Több mint 7
millióan látták a YouTube-on a filmet, amelyen Faith Dickey két teljes sebességgel
haladó teherautó közé kifeszített kábelen egyensúlyoz. Ennek a filmnek a célja a Volvo
új távolsági teherautójának továbbfejlesztett stabilitásának és kormányozhatóságának
bemutatása volt.
„Azóta négy további teherautó-típust mutattunk be. Az a tervünk, hogy az elkövetkező
hónapok során különféle teszteknek vessük alá ezeket, az egyes típusok továbbfejlesztett
jellemzőinek bemutatására. Nem átlagos teszteket végzünk - biztosíthatom, hogy a
teherautók világában korábban senki nem végzett hasonlót" - foglalja össze Claes
Nilsson.
Tekintse meg a ‘The Hook' filmet:
http://youtu.be/Jf_wKkV5dwQ
Nézze meg, hogyan forgatták a ‘The Hook' című filmet:
http://www.youtube.com/watch?v=6tPMvYw9yEY
Tekintse meg a ‘The Ballerina Stunt' filmet:
http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
Nézze meg a Faith Dickey-vel készült interjút:
http://www.youtube.com/watch?v=ixcDi5HqfOo
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További információk:
Papp Ágnes, telefon +36 1 253 0886, e-mail agnes.papp@volvo.com
Látogasson el a http://www.thenewsmarket.com/volvogroup oldalra, ahol közvetítésre alkalmas videókat talál a Volvo
Group különféle termelőüzemeiről és termékeiről. A felvételek letölthetők MPEG2 fájlok formájában, illetve
megrendelhetők Beta SP kazettán. A regisztráció és a videó anyag ingyenesen a média képviselőinek rendelkezésére
áll.
Fotók a Volvo Trucks fotótárában találhatók http://images.volvotrucks.com

A Volvo Trucks teljes szállítási megoldásokat kínál professzionális és üzleti szemléletű ügyfeleinek, középkategóriás és
nehéz teherautók teljes skáláját kínálva. Az ügyfelek támogatását több mint 140 ország 2300 kereskedéséből és
szervizéből álló globális hálózat biztosítja. A Volvo teherautók összeszerelése 16 országban folyik világszerte. 2012ben több mint 105000 Volvo teherautót adtak át a világon. A Volvo Trucks a Volvo Csoport része, amely a világ egyik
vezető beszállítója a teherautók, az autóbuszok, az építőipari gépek, valamint a hajózási és ipari alkalmazású
meghajtórendszerek területén. A Csoport finanszírozási és szervizelési megoldásokat is kínál. A Volvo munkája a cég
alapértékein, a minőségen, a biztonságon és a környezetvédelmen alapul.

