Obvestila za medija

Kako je sistem Volvo Dynamic Steering
omogočil prvo izvedbo akrobacije na svetu
V najnovejšem filmu Volvo Trucks, „The Epic Split“, hollywoodski junak akcijskih filmov
Jean-Claude Van Damme izvede svojo svetovno znano raznožko med dvema
tovornjakoma Volvo FM, ki vozita vzvratno. Ta neverjetna akrobacija – izvedena prvič
na svetu – je bila mogoča le zaradi sistema Volvo Dynamic Steering.

Volvo Dynamic Steering - inovativni novi sistem, ki so ga razvili pri Volvo Trucks zagotavlja znatno večjo natančnost in stabilnost vozila v različnih voznih razmerah.
Elektromotor tega sistema, ki od elektronske krmilne enote prejema približno 2000
krmilnih signalov na sekundo, omogoča skrajno natančno smerno krmiljenje. Med
vzvratno vožnjo sistem Volvo Dynamic Steering omogoča odlično obvladovanje vozila
brez opaznega napora.
„Film nazorno prikazuje smerno stabilnost, ki jo lahko zagotovi sistem Volvo Dynamic
Steering," razloži Jan-Inge Svensson, razvijalec programske opreme za sistem pri Volvo
Trucks. „Stabilnost in obvladljivost omogočata, da s tovornjakom zelo natančno vzvratno
prevozite tudi veliko razdaljo, in prav to smo morali prikazati v filmu. Izvedba je morala
biti popolna - na centimetre natančna."
Pri nizkih hitrostih sistem Volvo Dynamic Steering prihrani vozniku fizični napor in
izboljšuje manevrske sposobnosti. Elektromotor tudi samodejno upravlja krmilni sistem
in odpravlja nepravilnosti, ki jih v sistem krmiljenja uvajajo zunanje motnje, denimo
bočni veter ali grbine na cestišču. Zato je potrebno mnogo manj stalnega drobnega
popravljanja smeri. Poleg tega sistem Volvo Dynamic Steering tudi samodejno vrne
volan v začetni položaj, ko ga sprostite, kar vozniku prihrani precej napora.
V filmu „The Epic Split" prav sistem Volvo Dynamic Steering omogoča voznikoma
tovornjakov vzdrževati ustrezno razdaljo in enako hitrost med vzvratno vožnjo. Atletske
sposobnosti Jean-Clauda Van Damma in znanje voznikov so bili nujni pogoj za uspešno
izvedbo akrobacije, vendar pa ta ne bi bila mogoča brez sistema Volvo Dynamic
Steering.

„Sistem nam je omogočil posneti sijajen film - voznikom pa močno koristi tudi pri
rednem delu, zlasti v razmerah, ko je potrebno intenzivno smerno krmiljenje," doda JanInge Svensson. „Denimo med vzvratno vožnjo po neugodni podlagi. Pri vzvratni vožnji s
priklopnikom lahko že majhen zasuk volana močno spremeni smer vozila, kar v
običajnem vozilu pomeni mnogo težje delo voznika. Sistem Volvo Dynamic Steering pa
bo vozniku pomagal peljati vozilo naravnost in ga mnogo natančneje obvladovati."
Oglejte si „The Epic Split": http://youtu.be/M7FIvfx5J10
http://www.youtube.com/watch?v=Yatg89gi0nM
Oglejte si film, v katerem Jan-Inge Svensson prikazuje delovanje sistema Volvo
Dynamic Steering:
Oglejte si animirani film o sistemu Volvo Dynamic Steering:
http://youtu.be/clv7emcs84Y
Film „The Epic Split" nadaljuje serijo viralnih spletnih uspešnic Volvo Trucks, ki obsega
še filme „The Chase", „The Hamster Stunt", „The Hook" in „The Ballerina Stunt".
Oglejte si „The Chase": http://www.youtube.com/watch?v=_BRoU1hw-CU
Oglejte si „The Hamster Stunt": http://www.youtube.com/watch?v=7N87uxyDQT0
Oglejte si „The Hook": http://www.youtube.com/watch?v=Jf_wKkV5dwQ
Oglejte si „The Ballerina Stunt": http://www.youtube.com/watch?v=1zXwOoeGzys
14. november 2013

Za več informacij se obrnite na:Lidija Supek Koršoš, tel. +385 1 3867 672 ili
lidija.supek@volvo.com
Video posnetki v zvezi s tem sporočilom za medije v kakovosti, primerni za predvajanje v medijih, in druga gradiva so na
voljo na http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Slike za tiskane medije in filmi so na voljo v zbirki slik in filmov Volvo Trucks na 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.

