Obvestila za medija

Serija Volvo FH prejela nagrado za mednarodni
tovornjak leta 2014
Skoraj natanko eno leto po spektakularni predstavitvi na trgu so vodilni novinarji za
gospodarska vozila, ki predstavljajo 25 evropskih revij, nove tovornjake iz serije Volvo
FH izbrali za mednarodni tovornjak leta 2014 (International Truck of the Year).
Nagrado tovornjak leta je včeraj zvečer na slovesnosti ob razstavi Comtrans v Moskvi
prevzel predsednik družbe Volvo Trucks, Claes Nilsson.

Predsednik društva Mednarodni tovornjak leta, Gianenrico Griffini, je glasovanje žirije
povzel takole: »Družba Volvo Trucks je predstavila popolnoma nov težki tovornjak, ki s
svojo inovativno kabino, visokotehnološkimi sestavnimi deli sistema prenosa moči in
naprednimi rešitvami vzdrževanja postavlja novo merilo uspešnosti v avtomobilski
industriji.«

Najsodobnejši vrhunski tovornjak
Serija Volvo FH je tokrat že tretjič prejela nagrado za mednarodni tovornjak leta. To
nagrado je prejela že leta 1994 in leta 2000.
»Počaščeni in veseli smo. Ko smo septembra 2012 predstavili novo serijo FH, smo trdili,
da premika meje tega, kar lahko ponudi vrhunski tovornjak. Nagrada za mednarodni
tovornjak leta potrjuje, da Volvo FH izpolnjuje to obljubo,« trdi Claes Nilsson,
predsednik družbe Volvo Trucks.
Popolnoma nov tovornjak serije Volvo FH je bil narejen z mislijo na voznika, njegova
glavna naloga pa je izboljšati donosnost prevoznega podjetja. Ponaša se s pomembnimi
inovacijami na vseh ključnih področjih: z ekonomično porabo goriva, upoštevanjem
ergonomije, vodljivostjo, aktivno in pasivno varnostjo in lastnostmi, s katerimi je mogoče
prihraniti pri času.
Na kratko o novi seriji Volvo FH
• Tovornjak je na voljo v dveh različicah, s 13- in 16-litrskim motorjem Euro 6.
• S tehnologijo I-See je mogoče prihraniti do pet odstotkov goriva. Tehnologija I-See

uporablja elektronsko zabeležene informacije o topografiji cest, na podlagi katerih

samodejno optimizira menjanje prestav, hitrost in pomožno zaviranje.
• Boljša vodljivost zaradi izboljšanega podvozja in možnosti izbire vzmetenja prednjih

koles.
• Položaj voznika je boljši in omogoča večjo prilagodljivost. Tako je sedaj mogoče tudi

nastavljanje nagiba volana, kar je novost v svetu tovornjakov.
• Večje območje vetrobranskega stekla v kabini in inovativna oblika vzvratnega ogledala

vozniku omogočata boljšo vidljivost.
• Ker sta stebrička A bolj pokončna, je na voljo dodaten kubični meter notranjega

prostora. To prinaša 300 litrov dodatnega prostora za prtljago in večje udobje v vozilu.
• Družba Volvo Trucks zagotavlja največjo možno razpoložljivost. Ta obljuba temelji na

novi tehnologiji za spremljanje obrabe sestavnih delov in splošnega stanja vozila na
daljavo.
Večja donosnost za lastnike
»Nova serija Volvo FH povečuje donosnost prevoznega podjetja na številne načine,«
pravi Claes Nilsson. »Dodatna prednost je seveda tudi to, da lahko svojim voznikom
omogočite delo v mednarodnem tovornjaku leta.«
Za več informacij o novi seriji Volvo FH obiščite naše novinarsko središče. Volvo FH je
bil predstavljen na trgu 5. septembra 2012.
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Za več informacij se obrnite na:
Eva Lindeberger, odnosi z mediji pri družbi Volvo Trucks,
telefon: +46 31 322 80 78, e-pošta: eva.lindeberger@volvo.com

Za kakovostne videoposnetke, ki so bili objavljeni kot dodatek tej objavi, in drugo obiščite
www.thenewsmarket.com/volvotrucks ali našo sobo za oddajanje. Grafične podobe si
lahko prenesete v obliki datotek MPEG2 ali jih naročite na traku Beta SP. Registracija in
videoposnetki so za medije brezplačni.
Slike so na voljo v bazi slik družbe Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com.
Družba Volvo Trucks omogoča prevozne rešitve za profesionalne in zahtevne stranke in
ponuja širok spekter težkih tovornjakov. Pomoč strankam zagotavlja globalna mreža 2300
trgovcev in delavnic v več kot 14 državah. Tovornjake Volvo izdelujejo v 16 državah po
vsem svetu. Leta 2013 je bilo po svetu dostavljenih več kot 105.000 tovornjakov Volvo.
Družba Volvo Trucks je del skupine Volvo, enega vodilnih proizvajalcev tovornjakov,
avtobusov in gradbene opreme na svetu ter voznih sistemov za uporabo v pomorstvu in
industriji. Skupina ponuja tudi finančne in servisne storitve. Delo skupine Volvo temelji na
temeljnih vrednotah: kakovosti, varnosti in skrbi za okolje.

Film TV-kakovosti o različnih proizvodnih obratih in proizvodov skupine Volvo Group si je mogoče ogledati na spletni
strani http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Na računalnik si lahko naložite slike v formatu MPEG2 ali jih naročite
na kaseti formata Beta SP. Registracija in film sta brezplačna za medije.
Slike so na voljo v zbirki slik Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Podjetje Volvo Trucks omogoča popolne transportne rešitve poklicnim in poslovnim uporabnikom. Podjetje ponuja
popolno paleto srednjih in težkih tovornjakov ter ima močno globalno mrežo 3000 servisov v več kakor 140 državah.
Tovornjake Volvo sestavljajo v 16 državah po vsem svetu. Leta 2012 so kupci po svetu dobili več kot 105.000 Volvovih
tovornjakov. Podjetje Volvo Trucks je član skupine Volvo Group, enega vodilnih svetovnih proizvajalcev tovornjakov,
avtobusov in gradbene mehanizacije ter pogonskih sistemov za pomorsko in industrijsko uporabo. Skupina zagotavlja
tudi storitve financiranja in servisiranja. Volvovo delovanje temelji na osrednjih vrednotah kakovosti, varnosti in skrbi za
okolje.

