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P R E S S M E D D E L A N D E 

Storaffär: italienskt åkeriföretag köper 1 000 
Volvolastbilar med den senaste 
bränslebesparande teknologin 

Lannutti Group, ett italienskt transport- och logistikföretag, har beställt 1 000 nya Volvo FH-
lastbilar med den senaste bränslebesparande teknologin I-Save. Företaget ser potentialen att 
minska sin bränsleförbrukning med 10 procent och samtidigt minska koldioxidutsläpp. 
 
Lannutti Group är verksamma i åtta olika europeiska länder med en flotta på 1 800 lastbilar. 
Företagets beslut att investera i 1 000 nya Volvo FH-lastbilar togs efter ett heltäckande ettårigt 
bränsletest, där Volvo FH med I-Save jämfördes med andra lastbilsmärken i en blandad flotta. 
Resultatet blev en imponerande bränsleminskning på 10 procent jämfört med en motsvarande 
standardlastbil.* 
 
– Principen vi följer, när vi förnyar vår flotta på Lannutti Group, är att prioritera fordon med låga 
utsläpp. Utöver pålitlighet, är de viktigaste faktorerna för oss att hålla nere fordonens vikt för att kunna 
ha en hög lastvikt, och att hålla bränsleförbrukningen till ett minimum. Efter den positiva testperioden, 
beslöt vi oss för att alla nya Volvolastbilar skulle bli I-Save-lastbilar, berättar Valter Lannutti, 
koncernchef på Lannutti Group.  
 
I-Save-versionen av Volvo FH kombinerar en extra bränsleeffektiv motor med bränslebesparande 
egenskaper, vilket minskar bränsleförbrukningen för fjärrtransporter – utan att kompromissa med 
prestanda och körglädje. Lastbilen är även utrustad med extra säkerhetsfunktioner, som 
Filbytesassistans och Uppmärksamhetsassistans, vilket hjälper till att undvika olyckor.  
 
– Vi kompromissar inte med säkerheten. Det är viktigt att erbjuda våra förare en säker och bekväm 
arbetsplats, men det är också ett sätt att garantera våra leveranser. Lyckligtvis är de flesta av de 
olyckor som sker bara mindre skador. Men lastbilarna behöver ofta repareras och det är kostsamt 
när en lastbil står stilla. Sammantaget så tycker jag att extra säkerhetssystem är en bra investering, 
säger Valter Lannutti. 
 
Ordern på 1 000 Volvo FH med I-Save kommer att levereras till Lannutti under 2021 och 2022. 
 
–  Vi har en lång och förtroendefull affärsrelation med Lannutti Group och jag är väldigt stolt över att 
de litar på Volvo Lastvagnar och att de intygar vilken enastående bränsleprestanda våra I-Save-
lastbilar har. Detta är lika viktigt för klimatet som för våra kunder, säger Roger Alm, VD för Volvo 
Lastvagnar. 
 
 
 
 
 

http://www.volvogroup.mobi/
http://www.lannutti.com/en/
https://www.volvotrucks.se/sv-se/trucks/features/i-save.html
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Fakta 
Varje funktion i I-Save har utvecklats för att spara bränsle. 
 
Detta ingår i Volvo FH med I-Save: 
• Volvos 13-liters Turbo Compound-motor (Volvo D13TC) med 460 hk (2 600 Nm) eller 500 
hk (2 800 Nm) 
• Bränsleeffektiv bakaxel 
• Tomgångsavstängning 
• I-Cruise med I-Roll, som anpassar hastigheten för att hålla nere bränsleförbrukningen 
• Variabel servostyrningspump 
• Uppdaterad I-See 
• Uppdaterad I-Shift med programvara optimerad för fjärrtransporter 
 
* Jämfört med en vanlig Volvo FH Euro-6 step C. 
 
 
Läs mer om Volvo FH med I-Save på Volvo Lastvagnars hemsida. 
 
 
Länk till högupplösta bilder. 
 
 
4 februari, 2021 
 
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: 
Susanne Frödin, Volvo Lastvagnar Sveriges Medierelationer, 031 322 08 20 
 
 
 
 
 
 
För mer information, gå till volvogroup.se  

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, 
anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar 
kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara 
transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 
marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

 

http://www.volvogroup.mobi/
https://www.volvotrucks.se/sv-se/trucks/trucks/volvo-fh.html
https://images.volvotrucks.com/search?querylabel=Pressrelease%20210203&querystring=(%22%7Baf4b2e0c-5f6a-11d2-8f20-0000c0e166dc%7D:Categories%22%20%3F%20%22:4345:%22)
https://www.volvogroup.se/sv-se/home.html

