Pressinformation

Hamstern Charlie, 175 gram, styr en Volvo
FMX i ny film
Ett år efter premiärvisningen av The Ballerina Stunt är Volvo Lastvagnar nu tillbaka med
en serie nya stunt. Först kom filmen The Hook – och nu är det dags för nästa, The
Hamster Stunt. Syftet är att demonstrera hur lätt det är att styra en Volvo FMX med
Volvo Dynamic Steering genom att låta en hamster styra lastbilen upp för en brant
backe i ett stenbrott i Spanien.

En lastbil med Volvo Dynamic Steering har en elmotor som ersätter förarens muskelkraft
så att till och med en 175 gram tung hamster kan styra lastbilen. Tekniken är unik inom
fordonsindustrin.
- Vid låga hastigheter blir tungt lastade fordon så enkla att manövrera att du kan styra
med ett enda finger. Och när du kör på landsväg ger det dynamiska styrsystemet en
oslagbar riktningsstabilitet, förklarar Jan-Inge Svensson, som är ingenjören bakom
systemets programvara på Volvo Lastvagnar.
The Hamster stunt är ett av flera spektakulära tester av Volvo Lastvagnars nya
lastbilsmodeller. I The Hook står Volvo Lastvagnars chef Claes Nilsson på fronten till en
Volvo FMX som hänger 20 meter över marken. I filmen The Ballerina Stunt balanserar
Faith Dickey på en lina mellan två Volvo FH-lastbilar som kör på en motorväg.
- Filmerna visar den nya tekniken hos våra nya lastbilar på ett helt unikt sätt. Vi kommer
att bjuda på fler filmer med spektakulära tester framöver, avslöjar Claes Nilsson.
Klicka för att se filmen The Hamster Stunt.
Klicka för att se filmen The Hook.
klicka för att se filmen The Ballerina Stunt.
Länk till högupplösta bilder.
Göteborg 2013-09-12

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.

