Volvo Lastvagnar AB

Pressinformation

Volvo Lastvagnar lanserar nya modeller för
den nordamerikanska marknaden
Volvo breddar sitt produktprogram på den nordamerikanska lastbilsmarknaden.
I samband med öppnandet av Mid-America Trucking Show i Louisville,
Kentucky (USA), lanserar företaget två modeller med nya hyttvarianter för
prestigesegmentet, Volvo VT830 och Volvo VN730.

Både Volvo VN och Volvo VT får en ny sovhytt med lägre takhöjd. Båda modellerna
riktar sig främst till enbilsåkare. De nu lanserade hyttmodellerna erbjuder samma
invändiga rymlighet, och det lägre taket ger förbättrad aerodynamik och därmed
förbättrad bränsleekonomi för ekipage med låga påbyggnader, t ex tankbilar.
Volvos produktprogram är nu bredare än någonsin. Tioårsjubilerande Vo lvo VN finns
redan i ett antal varianter från den mindre daghytten till ett ”mobilt vardagsrum” för de
åkare som både bor och arbetar i lastbilen. Flaggskeppet Volvo VT 880 presenterades
förra året och är utrustad med en ny 16- litersmotor som monteras i USA. Den riktar sig
till premiumklassen för enbilsåkare där image och prestanda är särkilt viktigt.
Volvo Trucks North America har det senaste året introducerat inte mindre än fyra nya
modeller. Dessutom har företaget presenterat tre helt nya motorer för att möta de
strängare miljökrav som gäller i Nordamerika från 2007. Förutom att de är renare, har
de – trots sänkta emissionsnivåer - jämförbar bränsleförbrukning med dagens motorer.
”Genom att bredda vårt erbjudande kan vi ännu bättre tillgodose kundernas önskemål.
Detta underlättas av att vi har en stark industriell närvaro med både sammansättningoch motorfabrik. I fjol ökade vi vår försäljning med 23 procent och producerade drygt
32 000 fordon”, säger Peter Karlsten, chef för Volvo Trucks North America.
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För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, tel 031-66 39 08 eller 0708 – 36
39 08
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[Till redaktionen: Högupplösta bilder kan laddas ner från
www.volvotruckpictures.com . Username: VOLVOXTNL (VERSALER) och password:
guest (gemena bokstäver). Klicka på “Category Search,” välj därefter
“NewsReleasePhotos”].

För videomaterial 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 Lastvagnar säljer lastbilar och totala tranportlösningar. Tillverkningen är specialiserad på tunga lastbilar med
vikt över 16 ton. Bolagets produkter marknadsförs i över 130 länder. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, 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.
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