Obvestila za medija

Novi Volvo FL na begu pred biki
V novem filmu Volvo Trucks, „The Chase“, je distribucijski tovornjak Volvo FL pred
najzahtevnejšo preizkušnjo.Tovornjak v filmu lovijo biki v dirki po srednjeveškem
španskem mestecu Ciudad Rodrigo.„Neverjetno je, da se lahko tako velik tovornjak
prebije skozi tako utesnjeno mestece,“ pravi voznik za snemanje trikov Rob Hunt.

V seriji spektakularnih preizkusov Volvo Trucks je tokrat prišel na vrsto distribucijski
tovornjak Volvo FL.Pri razvoju novega Volva FL je bila najpomembnejša zahteva, naj bo
vožnja vozila kar najudobnejša.V filmu „The Chase" smo skušali pri Volvo Trucks
prikazati, kako lahko je z novim 12-tonskim tovornjakom manevrirati skozi zahtevno
mestno okolje - voznik za snemanje trikov Rob Hunt je moral prevoziti dva kilometra
proge po tesnih ulicah mesteca Ciudad Rodrigo, s čredo bikov za seboj.
„Mesto je staro, ulice so ozke, vozimo pa po spolzkih kamnitih tlakovcih.Da je izziv še
večji, pa te vrh vsega preganjajo še biki," pravi Rob Hunt.
Med preizkušnjo v Ciudad Rodrigu mora tovornjak ves čas voziti s hitrostjo vsaj 30
kilometrov na uro, da ga biki ne dohitijo.Na nekaterih odsekih proge so ulice tako ozke,
da mora Rob Hunt celo zložiti vzvratna ogledala.
„Biki so ves čas dirjali z veliko hitrostjo in so se mi od časa do časa res približali, vendar
je tovornjak tak dobro obvladoval zavoje, da je bilo vse skupaj kot običajna
vožnja.Dogajanje je bilo zelo živahno, ampak tovornjak mi je bil ves čas v veliko
pomoč," pravi Rob Hunt.
Pri tem spektakularnem dogodku je bila varnost ljudi in živali ves čas na prvem
mestu.Poskrbljeno je bilo za vse potrebne varnostne ukrepe.
„Največje tveganje je izviralo iz tega, da smo bili v mestu.Snemanje je potekalo v živo in
poskrbeti smo morali, da je bilo varno za ljudi in za živali.Velika vzvratna ogledala so mi
zagotavljala dober pregled nad biki in tekači za menoj, tako da mi ni bilo težko
vzdrževati varne razdalje.Samodejni menjalnik pa mi je omogočal, da sem se povsem
posvetil vožnji," pravi Rob Hunt.

„Novi 12-tonec je obetaven novinec v največjem segmentu srednje težkih
tovornjakov.Tovornjak je temeljito premišljen do zadnje podrobnosti.Vzemimo denimo
manjša kolesa, ki kabino približajo tlom za pet centimetrov.To zagotavlja vozniku boljšo
vidljivost v vse smeri ter mu olajša vstopanje v kabino in izstopanje," pravi Tobias
Bergman, produktni vodja za segment distribucije in komunale pri Volvo Trucks.
Da je Volvo FL narejen nalašč za hitro in živahno vožnjo po mestnih središčih, je voznik
za snemanje trikov Rob Hunt spoznal iz prve roke med svojim nastopom v filmu „The
Chase".
„Vozniku, ki ga mora voziti vsak dan, ta tovornjak nudi udobje tako na krajših kot na
daljših vožnjah.Ima samodejni menjalnik in tempomat, krmiljenje je lahko.Vidljivost je
sijajna, imate pregled nad avtomobili, kolesarji in pešci.Ta tovornjak vozniku vsekakor
olajša življenje," pravi Rob Hunt.
Po dirki so bike odpeljali na farmo blizu kraja Guadalajara.
Oglejte si „The Chase": http://youtu.be/_BRoU1hw-CU
Oglejte si dirko z očmi Roba Hunta: : http://www.youtube.com/watch?v=VksjoZKhv4g
Volvo Trucks predstavlja spektakularne preizkuse tudi v filmih „The Hamster Stunt",
„The Hook" in „The Ballerina Stunt".V pripravi pa je še več filmov.
Oglejte si „The Hamster Stunt":http://www.youtube.com/watch?v=Jf_wKkV5dwQ
Oglejte si „The Hook":http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
Oglejte si „The Ballerina Stunt":http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
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Za podrobnejše informacije se obrnite na: Lidija Supek Koršoš, telefon: +385 1 3867672,
e-pošta lidija.supek@volvo.com 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.
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