Sajtóinformáció

A Volvo Trucks nyerte a nemzetközi termék
dizájn díjat
Az új Volvo FH több ezer nemzetközi terméket győzött le és lenyűgözte a dizájn
szakértők testületét, ezzel megnyerte az egyik legrangosabb If termék dizájn díjat.

Az If termék dizájn díj odaítélésével ismerik el a kiemelkedő teljesítményt már több mint
60 éve. Csak a legjobb formaterveket választotta ki a nemzetközi zsűri 17 kategóriában.
Az új Volvo FH a szállítmányozási dizájn és speciális járművek kategóriában nyerte el a
díjat. Az értékelés szempontjai között volt a formaterv minősége, az innováció mértéke,
környezeti hatás, funkcionalitás és biztonság. Fritz Frenkler professzor, a zsűri elnöke
elmondta, hogy lenyűgözte a nevezések állandó magas színvonala, az innováció iránti
szenvedély és a bátor gyártók megmutatták, hogy folytatják saját tervezési elveiket.
"Ez a díj több év kemény munkáját értékeli és tiszteleg a Volvo Trucks kreativitása és
újító szelleme előtt," mondta Rikard Orell, a Volvo Trucks dizájn igazgatója.

Egyedi forma

Az üzemanyag-takarékos technológiával, hatékony ergonómiával, kiváló
kezelhetőséggel, passzív és aktív biztonsági megoldásokkal, az új Volvo FH úgy készült,
hogy új mércét állítson fel a tehergépjármű iparban, miközben megtestesíti a Volvo
örökséget. "Az új Volvo FH tervezésekor, nagy hangsúlyt kapott a dizájn és a teherautó
érzelmi aspektusa - valami, ami általában nem kap kiemelt szerepet a haszonjárművek
kialakításában,"folytatja Rikard. "Ez azt eredményezte, hogy egy teherautó egyszerre
emocionálisan és racionálisan megfelelő jármű a munkára és a pihenésre."
Megközelítőleg 2000 vendég a nemzetközi dizájn, média, üzlet és politika világából
ünnepelte az If díj győzteseit Münchenben, Németországban.
Az ECR88D kompakt kotrógép a Volvo Építőgépektől szintén nyert egy If termék dizájn
díjat, így a Volvo Csoport kettős sikerrel büszkélkedhetett.

További információk:
Papp Ágnes, telefon +36 1 253 0886, e-mail agnes.papp@volvo.com
Ehhez, illetve egyéb sajtóközleményekhez kapcsolódó broadcast minőségű videók a következő címen találhatók:
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Sajtófotók és filmek a Volvo Trucks fotó- és filmtárában találhatók: http://images.volvotrucks.com

A Volvo Trucks teljes szállítási megoldásokat kínál professzionális és üzleti szemléletű ügyfeleinek, középkategóriás és
nehéz teherautók teljes skáláját kínálva. Az ügyfelek támogatását több mint 140 ország 2100 kereskedéséből és
szervizéből álló globális hálózat biztosítja. A Volvo teherautók összeszerelése 14 országban folyik világszerte. 2013ben több mint 116000 Volvo teherautót adtak át a világon. A Volvo Trucks a Volvo Csoport része, amely a világ egyik
vezető beszállítója a teherautók, az autóbuszok, az építőipari gépek, valamint a hajózási és ipari alkalmazású
meghajtórendszerek területén. A Csoport finanszírozási és szervizelési megoldásokat is kínál. A Volvo munkája a cég
alapértékein, a minőségen, a biztonságon és a környezetvédelmen alapul.

