Lehdistöinfo

Uutta Volvo FMX -kuorma-autoa on niin kevyt
ohjata, että hamsterikin siitä selviää
The Hamster Stunt -niminen video on ollut jättimenestys YouTubessa, ja sitä on
katsottu viikon aikana jo yli 3,4 miljoonaa kertaa. Videossa hamsteri ohjaa uutta Volvo
Dynamic Steering -ohjausjärjestelmällä varustettua Volvo FMX -kuorma-autoa
louhoksen vaikeakulkuisella, mutkaisella tiellä.

Volvo Dynamic Steering on Volvo Trucksin uusi ohjausjärjestelmä, jonka ansiosta
raskaasti kuormattua ajoneuvoa voi ohjata erittäin vaivattomasti. Alhaisilla nopeuksilla
ajettaessa ohjaukseen käytettävä voima, joka on aiemmin tullut kuljettajan lihaksista,
saadaan nyt sähkömoottorista. Järjestelmän kehittäjät ovat pyrkineet luomaan täydellisen
ohjaustuntuman kaikkiin olosuhteisiin ja nopeuksiin.
- Maantieajossa ohjausjärjestelmän suuntavakavuus on vertaansa vailla. Pienillä
nopeuksilla jopa raskaasti kuormattua kuorma-autoa voi ohjata vaikka yhdellä sormella,
kertoo Volvo Trucksin insinööri Jan-Inge Svensson, joka vastasi järjestelmäohjelmiston
kehittämisestä.
Sähkömoottori keventää kuljettajan taakkaa
Volvo Dynamic Steering -järjestelmän huomattava tekninen innovaatio on ohjausakseliin
kiinnitetty, elektronisesti ohjattu sähkömoottori. Tämä moottori toimii yhdessä kuormaauton hydraulisen ohjaustehostimen kanssa. Sähkömoottorin suurin vääntömomentti on
25 Nm, ja elektroninen ohjausyksikkö säätelee sen toimintaa tuhansia kertoja sekunnissa.
Pienillä nopeuksilla sähkömoottori tuottaa lisävoimaa ohjaukseen. Suurilla nopeuksilla se
puolestaan säätelee ohjausta automaattisesti ja vaimentaa ohjauspyörään kulkeutuvia
häiriöitä, joita aiheuttavat esimerkiksi sivutuuli ja tien töyssyt. Elektroninen
ohjausyksikkö toimii järjestelmän aivoina, ja kuorma-auton anturit syöttävät sille tietoja
jatkuvasti.
- Antureita on sijoitettu lukuisiin eri paikkoihin, ja yhdessä ne muodostavat
kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä kuorma-autolle kulloinkin tapahtuu. Pyörien anturit ja
vaihteiston ulostuloakselin anturit mittaavat ajoneuvon kulkunopeutta tiellä, ja yksi anturi
tarkkailee kulloinkin valittuna olevaa vaihdetta, kertoo Volvo Trucksin Sten Ragnhult,

joka vastasi järjestelmän laitteiston kehittämisestä.
Hamsterivideossa järjestelmän ominaisuudet joutuvat koetukselle, kun vain 175 grammaa
painava hamsteri päästetään ohjaamaan kuorma-autoa. Testi järjestettiin louhoksella
espanjalaisessa Ourensen kaupungissa. Ohjauspyörään kiinnitettiin erikoisvalmisteinen
juoksupyörä. Kokenut kuljettaja huolehti kiihdyttämisestä ja jarruttamisesta ja houkutteli
hamsteria oikeaan suuntaan porkkanan avulla. Videossa näkyy, kuinka kuorma-auto
etenee rauhallisesti ja turvallisesti louhoksen mutkaista, kapeaa ja kumpuilevaa tietä.
- Vakuutan, että tilanne on täysin aito - hamsteri todella voi ohjata kuorma-autoa, kertoo
Sten Ragnhult, joka oli mukana kuvauspaikalla Espanjassa kollegansa Jan-Inge
Svenssonin kanssa.
Katso The Hamster Stunt -video: http://youtu.be/7N87uxyDQT0
Katso, kuinka Charlie valmistautui testiin:
http://www.youtube.com/watch?v=hUF_PpJTwF8
Näin Volvo Dynamic Steering toimii: http://www.youtube.com/watch?v=7xBoRXC2D-4
Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmän edut:
• Alhaisilla nopeuksilla ajettaessa ohjaukseen käytettävä voima, joka on aiemmin tullut

kuljettajan lihaksista, saadaan nyt sähkömoottorista. Kuljettaja voi nyt rentoutua ja
tehdä ohjausliikkeitä olkapäitä ja käsivarsia rasittamatta.
• Järjestelmä vaimentaa tienpinnan epätasaisuuksien, kuten kuoppien ja halkeamien,
aiheuttamat häiriöt. Ohjaus tuntuu vakaammalta, koska kuljettajan ei tarvitse jatkuvasti
tehdä korjaavia ohjausliikkeitä.
• Maantieajossa tarkka ohjaus parantaa hyvän suuntavakavuuden tunnetta, mikä
puolestaan tuottaa vapautuneen ajokokemuksen ja erinomaisen hallittavuuden kaikilla
nopeuksilla. Ohjausjärjestelmän ansiosta kuljettaja välttyy lähes kaikilta pieniltä
korjausliikkeiltä.
• Järjestelmä kompensoi tienpinnan kallistumat ja sivutuulen, joten kuljettajan on helppo
pitää suunta suoraan eteenpäin ilman "vastaohjausliikkeiden" tarvetta. Tämä parantaa
turvallisuutta ja tekee ajamisesta kevyempää.
Myös Volvo FM ja Volvo FH voidaan varustaa Volvo Dynamic Steering ohjausjärjestelmällä.
Charlie-hamsteri oli huolellisen seulontaprosessin tulos
- Ihmisten tavoin eläimet ovat luonteeltaan erilaisia. Tiesimme, että meidän täytyi käydä
läpi monta hamsteria. Kun järjestimme niille erilaisia tehtäviä, käsittelimme niitä ja
tutustuimme niihin, tehtävään parhaiten soveltuva hamsteri löytyi melko nopeasti.
Charlie todisti olevansa vahvin ja itsevarmin ja osoitti oikeaa asennetta oppimista ja uusia

ideoita kohtaan. Se on myös erittäin perso ruoalle, joten tavoite eli porkkana on sille
mieluisa, kertoo Grace Dickinson, Charliesta kuvauspaikalla huolehtinut
eläintenkouluttaja.
Charlie harjoitteli tehtävää hieman yli neljä viikkoa. Se treenasi erikoisvalmisteisessa
juoksupyörässä ja oppi keskittymään meluisassa ja vieraassa ympäristössä.
Hamsteri Charlie
Laji: kultahamsteri
Kultahamsterit elävät keskimäärin kaksivuotiaiksi
Paino: n. 175 grammaa
Kotipaikka: Oxfordshire, Englanti.
Sekalaista: Kultahamsteri on alkujaan kotoisin Syyriasta. Tämä erittäin toimelias eläin
saattaa luonnonvaraisena juosta yön aikana yli 10 km. Niiden keskimääräinen pituus on
15 cm.
• Kiinnostavia tietoja: Charlie on aamu-uninen, rakastaa porkkanoita ja treenaa
mielellään juoksupyörässä.
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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.

