Lehdistöinfo

175-grammainen Charlie ohjaa Volvo FMX kuorma-autoa uudessa The Hamster -videossa
Vuosi Ballerina Stunt -videon jälkeen Volvo Trucksilla on taas tarjolla useita
hämmästyttäviä kuorma-autoille tehtäviä testejä. Viimeviikkoisen The Hook -videon
jälkeen vuorossa on nyt The Hamster Stunt. Tällä videolla Charlie-hamsteri ohjaa Volvo
FMX -kuorma-autoa espanjalaisella louhoksella. Tarkoitus on havainnollistaa, kuinka
kevyttä Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmällä varustetun 15 tonnia painavan
Volvo FMX -kuorma-auton ohjaaminen on.

Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmässä yhdistyvät perinteinen hydraulinen
ohjaustehostin ja ohjausvaihteeseen asennettu, elektronisesti ohjattu sähkömoottori. Tämä
vähentää kuorma-auton ohjaamiseen tarvittavaa lihasvoimaa, joten ohjaaminen onnistuu
vaikka 175-grammaiselta hamsterilta. Tämä teknologia on koko autoteollisuudessa
ainutlaatuinen.

- Pienillä nopeuksilla raskaasti kuormatun ajoneuvon ohjaamiseen riittää vaikka vain yksi
sormi. Maantiellä tämä ohjausjärjestelmä puolestaan on suuntavakaudeltaan lyömätön,
kertoo Volvo Trucksin insinööri Jan-Inge Svensson, joka vastasi järjestelmäohjelmiston
kehittämisestä.
The Hamster Stunt on yksi monista näyttävistä testeistä, joilla Volvo Trucksin uuden
malliston ominaisuuksia havainnollistetaan. Viime viikolla julkistuneessa The Hook videossa Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson tasapainoilee 20 metrin
korkeudelle nostetun Volvo FMX -kuorma-auton nokan päällä. Vuonna 2012 julkaistussa
The Ballerina Stunt -videossa slackline-tasapainoilija Faith Dickey liikkuu köydellä
kahden moottoritiellä kiitävän Volvo FH -kuorma-auton välillä.

- Videoissa uuden kuorma-automallistomme teknisiä innovaatioita havainnollistetaan
ainutlaatuisella tavalla. Lisää näyttäviä testivideoita on luvassa, Claes Nilsson paljastaa.
Katso The Hamster Stunt -video: http://youtu.be/7N87uxyDQT0
Katso The Hook -video: http://www.youtube.com/watch?v=Jf_wKkV5dwQ

Katso The Ballerina Stunt -video: http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
Lisätietoja:
Minna Forsström, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, p. 050-577 3455,
minna.forsstrom@volvo.com
Juha-Matti Raatikainen, Tuotepäällikkö, p. 050 560 1815, juhamatti.raatikainen@volvo.com

Videoaineistoa Volvo Yhtymästä on osoitteessa http://www.thenewsmarket.com/volvogroup Voit katsella tai tilata videon
tai vastaanottaa sen MPEG2-tiedostona tai Beta SP -nauhana. Rekisteröinti ja videot ovat tiedotusvälineille ilmaisia.
Kuvat ovat saatavana Volvo Trucksin kuvapankissa http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks myy asiakkailleen kuorma-autoja ja kuljetusten kokonaisratkaisuja. Yritys tarjoaa täyden tuotevalikoiman
keskisuurista raskaisiin kuorma-autoihin, ja maailmanlaajuisesti sillä on vahva 2 300 toimipisteen verkosto yli 140
maassa. Volvon kuorma-autoja valmistetaan 16 maassa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2012 Volvo toimitti
maailmanlaajuisesti 105 000 kuorma-autoa. Volvo Trucks kuuluu Volvo Yhtymään, joka on yksi maailman johtavista
kuorma-autojen, linja-autojen, maanrakennuskoneiden sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden tuottajista. Volvo Yhtymä
tarjoaa myös täydelliset rahoituspalvelut. Volvon työ perustuu yhtiön perusarvoihin, jotka ovat laatu, turvallisuus ja
ympäristö.

