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Volvokoncernen presenterar hybridteknologi i
Bryssel
Vid ett evenemang på Bibliothéque Solvay i Bryssel presenterar
Volvokoncernen idag sin egenutvecklade och unika hybridlösning för tunga
fordon som lastbilar och bussar. Evenemanget är ett led i Volvokoncernens
satsning för att göra kommersiellt gångbar hybridteknologi för tunga fordon
tillgänglig på marknaden.

Vid evenemanget deltar bl a Jan-Eric Sundgren, medlem av Volvos koncernledning
med ansvar för samhälls- och miljöfrågor, samt Volvo Bussars vd Håkan Karlsson.
Deltagarna får bl a se och testköra en buss med hybriddrift och vidare kommer
Volvokoncernens hybridkoncept I-SAM – Integrated Starter Alternator Motor – att
presenteras i detalj. I-SAM kan ge bränslebesparingar på upp till 35 % beroende på
användningsområde och körförhållanden. Även fordonens underhållskostnader kan
sänkas genom minskat slitage av bromssystem. Volvokoncernen utvecklar också
hybridteknik för anläggningsmaskiner som t ex hjullastare, där bränslebesparingen kan
bli ända upp till 50 %.
”Den allt större uppmärksamheten kring klimatfrågan och osäkerheten kring tillgången
på olja med åtföljande ökade bränslekostnader, gör vårt hybridkoncept mycket
intressant både för våra kunder och för samhället i stort,” säger Jan-Eric Sundgren,
ansvarig för samhällsfrågor i Volvos koncernledning.
Volvokoncernen är ledande inom hybriddrift för tunga fordon som lastbilar och bussar
och presenterade i mars förra året en unik hybridlösning som har stor potential att bli
kommersiellt gångbar. De första fordonen beräknas komma i produktion 2009.
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För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och
industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 83 000 anställda, produktionsanläggningar i 18
länder och närvaro på mer än 180 marknader. Volvo omsätter cirka 248 miljarder SEK och är noterat på
Stockholmsbörsen och på NASDAQ i USA.
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För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt
0705-59 11 49
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