Sajtóinformáció

A Volvo Trucks új termékpalettája először
mutatkozik be a nagyközönség előtt
A Volvo Trucks 5 új tehergépjármű modellt mutatott be 2012 szeptember óta – és a
teljesen új paletta először a szeptember 10. és 14. között megrendezésre kerülő
moszkvai Comtrans kiállításon mutatkozik be a nyilvánosság előtt.

"A standunkon álló teherautók a Volvo Trucks történetének egyik legintenzívebb és
legérdekesebb periódusának eredményei. A valaha volt legmodernebb és leginnovatívabb
Volvo palettáról van tehát szó, így kiemelkedő képességekkel rendelkezünk arra nézvést,
hogy segítsük a vevőinket a produktivitás és a jövedelmezőség fejlesztésében, minden
szegmensben," mondta Claes Nilsson, a Volvo Trucks elnöke.

Az új tehergépjármű-sorozat minden fő szegmensben növeli a Volvo Trucks ajánlati
lehetőségeit:
•·
Volvo FH - a hosszútávú fuvarozás bajnoka
•·
Volvo FM - a rugalmas, sokoldalú játékos
•·
Volvo FMX - talán a legjobb építőipari teherautó a világon
•·
Volvo FE és Volvo FL - easy-to-own, könnyen vezethető megoldás sima
regionális és városi elosztófuvarozáshoz

Innovatív funkciók
Minden új modell olyan innovációkat és funkciókat tartalmaz, melyek könyebbé és
hatékonyabbá teszik a sofőrök munkáját. Ezek közé tartozik a továbbfejlesztett
felfüggesztés és az úttörő Volvo Dinamikus Kormányzás, mely elérhető az új FH-ban,
FM-ben és FMX-ben. Az I-See technológia - az I-Shift váltó kiegészítője - 5%
üzemanyagot képes megtakarítani.
"Nagyon magabiztosak vagyunk a minőségünket illetően, így most egy új Arany
szerződést ajánlunk vevőinknek a Volvo FH-hoz és FM-hez, amely maximális üzemidőgaranciát tartalmaz. A telematikai ellenőrzés kulcsfontosságú elemeivel a szerviz online

követni tudja a különböző komponensek aktuális kopását és állapotát," magyarázza Claes
Nilsson.
40 éves évforduló Oroszországban
Az új termékpaletta bemutatása nagyszerű lehetőség arra, hogy megünnepeljük a Volvo
Trucks Russia 40 éves évfordulóját. Az első 100 vontatót 1973-ban szállították. Ez akkor
a legnagyobb szállítást jelentette külföldi járműből az orosz piacra. A jelenlegi Volvo
populáció az orosz utakon 70,000 darabra tehető.
2009-ben a Volvo volt az első külföldi tehergépjármű-gyártó, mely teljeskörű termelést
hozott létre Oroszországban. A következő évben az új, fejlettebb teherautók gyártása
kezdődik meg a kalugai gyárban.
"Oroszország az egyik kulcspiacunk, és egy valódi sikertörténet. Komolyan befektetünk a
helyi termelésbe és egy megerősített szervizhálózatba, bízva abban, hogy itt senki nem
tudja majd legyőzni teljes termék- és szolgáltatás-palettánkat," mondta befejezésül Claes
Nilsson.
A Volvo Trucks sajtókonferenciát tart a Comtrans kiállításon szeptember 9-én 12.00-kor.
Az előadók Claes Nilsson, a Volvo Trucks elnöke, és Anton Zhelapov, a Volvo Trucks
Russia kereskedelmi igazgatója lesznek.

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.

