Obvestila za medija

Uspeh hrčka Charlieja za volanom tovornjaka
Film „The Hamster Stunt“ (Hrčkov podvig) je velika uspešnica na Youtube; v enem
samem tednu je imel 3.4 milijonov ogledov. Prikazuje vožnjo tovornjaka po ozkih, zavitih
kolovozih v španskem kamnolomu. Kdo je za volanom? Hrček Charlie, težak borih 175
gramov.

Februarja so pri Volvo Trucks predstavili novo tehnologijo, s katero je mogoče tudi težko
natovorjen tovornjak manevrirati zlahka in brez težav. Voznik lahko krmili vozilo brez
vsakega napora, dejansko lahko volan obvladuje z enim samim prstom. Film „The
Hamster Stunt" (Hrčkov podvig) prikazuje preizkus tehnologije, pri katerem hrček
Charlie krmili tovornjak. Na volan smo pritrdili posebej zasnovano kolo za hrčka in
Charlie preusmerja tovornjak tako, da teka po kolesu v lovu za nagrado - korenčkom. Že
sama telesna teža živalce zadostuje za krmiljenje tovornjaka, stopalki plina in zavor pa je
upravljal izkušen voznik-kaskader Seon Rogers.
„Voziti smo morali počasi in enakomerno ter ves čas skrbeti, da je Charlie tekel v pravo
smer," pravi Seon Rogers.
Charlie je bil izbran na avdiciji z natančno predpisanim postopkom.
„Prav tako kot ljudje imajo tudi živali različne osebnostne poteze. Zato nam je bilo jasno,
da bomo morali preizkusiti veliko hrčkov. Z različnimi preizkusi in opazovanjem
odzivanja na ravnanje z njimi smo precej hitro ugotovili, kateri hrček je najprimernejši za
to nalogo," razloži trenerka živali Grace Dickinson, ki je v Španiji skrbela za Charlieja.
Charlie, ki je bil v času snemanja star šest mesecev, je pred dogodkom treniral nekaj več
kot štiri tedne. V tem času je tekal po posebej izdelanem kolesu za hrčka in se tudi učil,
kako ohraniti zbranost v hrupnem, neobičajnem okolju.
„Charlie je naša zvezda! Dokazal je, da je najmočnejši, najbolj samozavesten in najbolj
odprt za učenje novosti. In veliko mu je do hrane, zato vneto zasleduje svojo nagrado, to
je korenček," pravi Grace Dickinson.

Četudi so bili zagotovljeni vsi pogoji za uspeh, pa nikakor ni bilo samoumevno, da bo šlo
vse po načrtih. Hrčki znajo biti tudi nepredvidljivi in živčni.
„To je bil zahteven izziv. Voznik je moral ves čas držati korenček na točno določenem
mestu, da je lahko usmerjal hrčka. Če bi ga držal previsoko ali prenizko, bi Charlieja
minilo zanimanje zanj," pojasni Grace Dickinson.
Med snemanjem so s Charliejem ravnali kot z zvezdo, kar tudi je. S trenerko sta imela na
mestu snemanja lastno „igralsko prikolico" pod šotorom. Vsi udeleženci snemanja so
morali spoštovati pravilo, da je treba Charlieju, ki zjutraj rad še malo poleži, pustiti
dovolj časa, da se zbudi brez pretresov in pripravi na svojo vlogo.
„Bila sva sijajna ekipa in veselim se že novih turnej s Charliejem," pravi Seon Rogers
med smehom.
Oglejte si film „The Hamster Stunt" (Hrčkov podvig).
Oglejte si film o pripravah hrčka Charlieja na njegovo nalogo:
http://www.youtube.com/watch?v=hUF_PpJTwF8
19. september 2013
Hrček Charlie

Vrsta: zlati hrček.
Starost: šest mesecev (zlati hrčki imajo povprečno življenjsko dobo dve leti).
Teža: približno 175 gramov.
Dom: Oxfordshire, Anglija.
Zanimivosti: Zlati hrček izvira iz Sirije in je zelo aktivna žival - v divjini lahko v eni noči
preteče tudi več kot deset kilometrov. V povprečju doseže dolžino približno 15
centimetrov.
Posebnosti: Charlie je jutranji zaspanec, ljubi korenje in uživa pri teku v kolesu.
Volvo FMX

Tip: tovornjak za gradbeništvo.
Teža: 15 ton v standardni konfiguraciji s 4 osmi in prekucno nadgradnjo.

Predstavljen: 15. aprila 2013.
Tovarna: Volvov obrat v kraju Tuve pri Göteborgu.
Posebnosti: Enkratna tehnologija, na kateri temelji Volvov dinamični krmilni sistem,
olajšuje manevriranje s tovornjakom. Tovornjak s priklopnikom lahko tehta do 100 ton.
Namenjen je za težavne naloge na neugodnih terenih.

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.

