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Nya Volvolastbilar är renare än någonsin
Volvokoncernen passerar en viktig milstolpe i sitt miljöarbete när Volvo
Lastvagnar nu lanserar sina mest bränsleeffektiva och rena dieselmotorer
någonsin. Under de senaste 20 åren har Volvo-lastbilar totalt sett blivit 100
gånger renare.

Volvo Lastvagnars nya motorer och växellådor ger både lägre bränsleförbrukning,
mindre utsläpp av kväveoxider och högre effekter. Motorerna uppfyller de nya
emissionskraven enligt Euro 5 som börjar gälla inom EU i oktober 2009. Samtidigt
kommer Volvos automatiska växlingssystem I-Shift i en ny version med fler
intelligenta funktioner som bland annat sparar bränsle.
Volvokoncernens ingenjörer har genom åren arbetat intensivt med att göra
dieselmotorerna ännu effektivare. Deras arbete har bland annat resulterat i att
bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid från en typisk Volvo-lastbil har
minskat med 20 procent under de senaste 20 åren. En 40-tons Volvo-lastbil drar idag
bara fem gånger så mycket bränsle som en vanlig personbil trots att lastbilen
transporterar en 20 gånger större vikt.
Förutom att förbättra sina dieselmotorer satsar Volvokoncernen på att utveckla så
kallade hybridfordon som kan minska bränsleförbrukningen och klimatpåverkan
ytterligare. Dessutom var Volvokoncernen 2007 först med att demonstrera sju olika
fordon som kan drivas med alternativa bränslen utan några nettoutsläpp av koldioxid i
atmosfären.
Läs mer om Volvo Lastvagnars senaste motorer och växellådor på
http://www.volvotrucks.se
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta AB Volvos
avdelning för medierelationer, tel 031-66 11 81
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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.
Volvokoncernen 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 300 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 20090309 kl 13.00.
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