Pressinformation

Volvo FH vinner International Truck of the Year
2014
En jury bestående av ledande branschjournalister som representerar 25 tidningar över
hela Europa utsåg, nästan på dagen ett år efter lastbilens spektakulära lansering, nya
Volvo FH till International Truck of the Year 2014. Utmärkelsen togs emot av Volvo
Lastvagnars chef Claes Nilsson vid en ceremoni på mässan Comtrans i Moskva igår
kväll.

Gianenrico Griffini, ordförande i Truck of the Year, sammanfattade juryns motivering så
här: "Volvo Lastvagnar har tagit fram en helt ny tung lastbil som med sin innovativa
hyttdesign, högteknologiska drivlinor och avancerade servicelösningar, sätter en ny
standard inom fordonsindustrin".
Ledande i premiumsegmentet
Detta är tredje gången som Volvo FH väljs till International Truck of the Year. Även
1994 och 2000 gick utmärkelsen till Volvo FH.
- Vi är hedrade och glada. När vi introducerade nya FH i september 2012 hävdade vi att
den tänjer gränserna för vad en lastbil i premiumsegmentet kan erbjuda. International
Truck of the Year bekräftar att Volvo FH lever upp till detta löfte, säger Claes Nilsson,
chef för Volvo Lastvagnar.
Nya Volvo FH är en lastbil som byggts med föraren i centrum och med fokus på att
förbättra åkeriets lönsamhet. Den innehåller viktiga innovationer inom alla centrala
områden; bränsleekonomi, ergonomi, köregenskaper, aktiv och passiv säkerhet samt
funktioner som gör förarens arbete mer effektivt.
Nya Volvo FH i ett nötskal
De största nyheterna:
• I-See-tekniken kan spara upp till fem procent bränsle. I-See använder elektroniskt

lagrad information om vägarnas topografi för att automatiskt optimera växlingar,
hastighet och motorbroms.

• Köregenskaperna är förstklassiga tack vare ett förbättrat chassi och möjlighet att välja

individuell framhjulsupphängning.
• Förarpositionen är bättre och har större flexibilitet. Till exempel finns ratten nu med

justerbar tiltfunktion, en världsnyhet i lastbilarnas värld.
• Föraren har bättre sikt, inte minst på grund av större fönsterytor i hytten och den

innovativa formgivningen av backspeglarna.
• Mer upprätta A-stolpar ger en kubikmeter större utrymme interiört. Detta skapar 300

liter extra förvaringsutrymme och ökad komfort ombord.
• Volvo Lastvagnar erbjuder maximal tillgänglighet med nya FH. Löftet baseras på ny

teknik för fjärrövervakning av slitage på komponenter och fordonets generella skick.
Ökar lönsamheten för ägaren
- Nya Volvo FH ökar åkeriets lönsamhet på flera olika sätt. Och möjligheten att ge
föraren möjlighet att ha årets lastbil som arbetsplats är förstås en extra bonus, säger Claes
Nilsson.
För mer information om Volvo FH, se pressinformation från lanseringen den 5 september
2012.
Länk till högupplösta bilder.
Den 10 september 2013

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.

