Pressemelding

Volvo FH vinner tittelen Truck of the Year 2014
Et år etter lanseringen av nye Volvo FH, ble den stemt frem som International Truck of
the Year 2014 av europeiske fagjournalister fra 25 tidsskrifter innen transportbransjen.
Prisen Truck of the Year ble mottatt av sjefen for Volvo Trucks, Claes Nilsson, på
messen for nyttekjøretøy Comtrans i Moskva i går kveld.

Lederen for juryen, Gianenrico Griffini, oppsummerer slik: «Volvo Trucks har levert et
helt nytt kjøretøy for tungtransport som, med sitt fremtredende førerhus, høyteknologiske
drivlinjekomponenter og avanserte vedlikeholdsløsninger, setter en ny standard i
transportindustrien.»
Toppmoderne lastebil

Dette er tredje gangen Volvo FH får prisen International Truck of the Year. Den vant
også i 1994 og 2000.
«Vi er beæret og glade. Da vi introduserte nye FH i september 2012, var vi klar over at
den pushet grensene for hva en toppmoderne lastebil kan tilby. Prisen International Truck
of the Year bekrefter at Volvo FH lever opp til løftene sine,» sier Claes Nilsson, sjefen
for Volvo Trucks.
Den helt nye Volvo FH er en lastebil bygget med sjåføren i tankene og har fokus på å
forbedre lønnsomheten for transportvirksomheten. Den har viktige innovasjoner som på
vitale områder: drivstofføkonomi, ergonomi, kjøreegenskaper, aktiv og passiv sikkerhet
og tidsbesparende funksjoner.
Fakta om Volvo FH

• Lastebilen er tilgjengelig med en serie av 13- og 16-liters motorer
• I-See-teknologien kan spare opptil 5 % drivstoff. I-See bruker online lagret informasjon

om topografien for å optimalisere girskiftene, fart og bremsing.
• Kjøretøyegenskapene er utmerkede takket være forbedret chassis og valg om å ha

uavhengig forhjulsoppheng.
• Sjåførplassen er forbedret og gir bedre fleksibilitet. Eksempelvis kan rattet nå tiltes -

for første gang i verden på en lastebil.

• Sjåføren har nå bedre oversikt på veien, ikke minst på grunn av økning av vindusareal

på førerhuset samt nytt design på sidespeilene.
• Mer rette A-stolper gir en kubikkmeter ekstra rom i førerhuset. Dette gir blant annet

300 liter mer oppbevaringsplass og større køye.
• Volvo Trucks tilbyr maksimal driftstid med nye Volvo FH. Dette løftet er basert på ny

teknologi for trådløs overvåkning av komponenter og generell kjøretøy-tilstand.
Fremmer lønnsomheten for eieren

«Nye Volvo FH øker lønnsomheten for lastebileieren på flere måter,» sier Claes Nilsson,
og han konkluderer: «Og gir du dine sjåfører muligheten til å jobbe i kjøretøyet som er
Truck of the Year, vil det selvfølgelig gi ekstra bonus. »
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Direktelink til høyoppløselige bilder fra prisutdelingen
Direktelink til høyoppløselige bilder - Volvo FH

Se http://www.thenewsmarket.com/volvogroup for video i kringkastingskvalitet om
Volvo-konsernets produksjonsanlegg og produkter. Du kan laste ned bilder i form av
MPEG2-filer eller bestille dem på Beta SP-bånd. Registrering og video er gratis for
media.
Alle bilder, filmer, animasjoner og illustrasjoner er tilgjengelige Volvo Trucks Media
Gallery: http://images.volvotrucks.com/
Alle YouTube-filmer: http://www.youtube.com/user/VolvoTrucks
Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder,
og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av
et globalt nettverk av 2300 forhandlere og verksteder i mer enn 140 land. Volvolastebiler monteres i 16 land over hele verden. I 2012 ble det solgt mer enn 105 000
Volvolastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, en av verdens
ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer og transmisjoner
for maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen
finansielle tjenester. Alt Volvo gjør, er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og
miljøhensyn.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Volvo Norge AS
v/Torstein Magelssen,
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e-post: torstein.magelssen@volvo.com
Se http://www.thenewsmarket.com/volvogroup for video i kringkastingskvalitet om Volvo-konsernets produksjonsanlegg
og produkter. Du kan laste ned bilder i form av MPEG2-filer eller bestille dem på Beta SP-bånd. Registrering og video er
gratis for media.
Bildene er tilgjengelige på Volvo Trucks' bildebank http://images.volvotrucks.com
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