AB Volvo

Pressinformation

Mack lanserar ny prestigelastbil med 16litersmotor
AB Volvos dotterbolag Mack lanserar en ny prestigelastbil, Titan by Mack™.
Modellen är särskilt framtagen för att klara tunga transporter och
anläggningsarbeten och är utrustad med den nya 16-litersmotorn MACK® MP10.

Lanseringen av Titan by Mack sker i samband med mässan CONEXPO-CON/AGG
2008 i Las Vegas som pågår mellan den 11-15 mars. Den nya modellen sätter
förarmiljö och komfort i fokus och är konstruerad för att klara de tuffa förhållanden
som råder vid exempelvis gruvor, skogsarbeten och byggarbetsplatser. Stor vikt har
också lagts vid att minska ljudnivån och de vibrationer som uppkommer vid tungt
arbete.
Lastbilen är utrustad med en ny 16-litersmotor, Mack MP10, som finns att få i
klasserna 515, 565 och 605 hästkrafter och är godkänd enligt avgaskraven US07.
Leveranserna av Titan by Mack till kund beräknas kunna inledas under senare delen av
2008.
2008-03-13
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt. 0705 59 11 49.

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 cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i
19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på
OMX Nordiska Börs Stockholm.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20080313 kl 09.30.
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