Pers informatie

Nieuwe Volvo FL opgejaagd door stieren
In Volvo Trucks’ nieuwe film ‘The Chase’ krijgt de Volvo FL-distributietruck te maken
met de ultieme test.In de film wordt de truck opgejaagd door stieren in een race door
het middeleeuwse Spaanse plaatsje Ciudad Rodrigo.“Het is onvoorstelbaar dat je met
een truck van deze afmetingen door zo´n klein stadje rijdt,” zegt precisiechauffeur Rob
Hunt.

In de reeks spectaculaire tests van Volvo Trucks is het nu de beurt aan de Volvo FLdistributietruck.Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Volvo FL was comfortabel rijden
een van de belangrijkste aspecten.In ‘The Chase' wilde Volvo Trucks laten zien hoe
gemakkelijk met de nieuwe 12-tons truck kan worden gemanoeuvreerd in een
veeleisende stedelijke omgeving. Precisiechauffeur Rob Hunt kreeg de opdracht om een
parcours van twee kilometer af te leggen door de nauwe straatjes van Ciudad Rodrigo,
terwijl de truck wordt achternagezeten door een kudde stieren.
"Het is een oud stadje met nauwe straatjes en glibberige kasseien.Dat we daarbij ook nog
achterna worden gezeten door stieren, maakt het tot een ware uitdaging," zegt Rob Hunt.
Tijdens de test moest de truck een snelheid houden van ten minste 30 km/u om de stieren
voor te blijven.Op bepaalde gedeelten van het parcours waren de straatjes zo nauw dat
Rob Hunt zijn achteruitkijkspiegels moest inklappen.
"De stieren liepen constant vrij hard en kwamen enkele keren echt heel dichtbij, maar de
truck nam de bochten uitstekend, zodat het eigenlijk alleen op sturen aankwam.Er
gebeurde van alles onderweg, maar de truck hielp me overal doorheen," zegt Rob Hunt.
De veiligheid van mens en dier stond voorop tijdens dit spectaculaire evenement.Alle
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen waren getroffen.
"Het grootste gevaar was dat we in een stad waren.Het was live en we moesten zorgen
dat het veilig was voor zowel de mensen als de dieren.Met de grote achteruitkijkspiegels
had ik goed zicht op de stieren en de stierenlopers achter mij zodat ik een veilige afstand
kon aanhouden.Met de automatische versnellingsbak kon ik me gemakkelijk
concentreren op het rijden," zegt Rob Hunt.

"De nieuwe 12-tons truck is een sterke rivaal in het grootste middelzware segment.Het
truckontwerp is tot in het kleinste detail goed doordacht.Neem bijvoorbeeld de kleinere
wielen waardoor de cabine vijf centimeter lager is.Daardoor heeft de chauffeur beter
zicht naar alle kanten en wordt in- en uitstappen gemakkelijker", zegt Tobias Bergman,
Product Manager Distribution and Refuse Segment bij Volvo Trucks.
Precisiechauffeur Rob Hunt, die de hoofdrol vervult in ‘The Chase', merkte meteen dat
de Volvo FL speciaal is aangepast voor snel en wendbaar stadsvervoer.
"Voor een chauffeur die hiermee dagelijks moet rijden, is het een comfortabele truck,
zowel voor kortere afstanden als langere ritten.De truck is voorzien van een automatische
versnellingsbak en cruisecontrol en het sturen verloopt erg gemakkelijk.Het zicht is
geweldig, je ziet alles: auto´s, fietsers en voetgangers.Deze truck maakt het leven van de
chauffeur veel gemakkelijker," zegt Rob Hunt.
De stieren genieten nu van hun rust op een boerderij buiten Guadalajara.
Bekijk ‘The Chase':
http://youtu.be/_BRoU1hw-CU
Bekijk 'Behind the scenes'
http://www.youtube.com/watch?v=VksjoZKhv4g
Voorgaande films in de spectaculaire testreeks van Volvo Trucks zijn ‘The Hamster
Stunt', ‘The Hook' en ‘The Ballerina Stunt'.Er staan nog meer films op stapel.
Bekijk ‘The Hamster Stunt':http://www.youtube.com/watch?v=Jf_wKkV5dwQ
Bekijk ‘The Hook':http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
Bekijk ‘The Ballerina Stunt':http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
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Link naar de afbeeldingen in hoge resolutie:
http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?records=Volvo+Trucks:22632,volvo+trucks
:21993,volvo+trucks:22125,volvo+trucks:22973,volvo+trucks:22970,volvo+trucks:2296
4,volvo+trucks:22960,volvo+trucks:22958,volvo+trucks:22956,volvo+trucks:22954
22235,volvo+trucks:23211,volvo+trucks:23218,volvo+trucks:23214,volvo+trucks:23232
,volvo+trucks:23219,volvo+trucks:23221,volvo+trucks:23230,volvo+trucks:23233,volvo
+trucks:23236

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annie Vonck, tel. +32 2 4825385, e-mail annie.vonck@volvo.com
Bezoek http://www.thenewsmarket.com/volvogroup om toegang te krijgen tot video-uitzendingen van de Volvo Group. U
kunt materiaal bekijken en aanvragen als MPEG2-bestand of Beta SP-tape. Registratie en video zijn gratis voor de
media.
Fotomateriaal is verkrijgbaar via de beeldenbank van Volvo Trucks op http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt
een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van 2300
servicepunten in meer dan 140 landen. Volvo-trucks worden in meer dan 16 landen geassembleerd. In 2012 leverde
Volvo wereldwijd meer dan 105.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds
vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en
industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en
service. Het werk van Volvo is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.

