Volvo Lastvagnar AB

Pressinformation

Stororder till Volvo Lastvagnar i Nederländerna
Volvo Lastvagnar i Nederländerna har tagit emot en order på 200 lastbilar från
Den Hartogh Liquid Logistics, specialist på transporter av bulkvätskor för
kemiindustrin i Europa.

Den Hartogh Liquid Logistics är specialiserad på transport och förvaring av flytande
kemikalier och inriktar sig på att kunna erbjuda kostnadseffektiva transporter genom
optimalt utnyttjande av lastkapaciteten. Företaget använder lastbilar som är utrustade
med stora containrar med avdelade utrymmen. Den nya beställningen gäller 200 FHdragbilar med D13-litersmotor med en effektnivå på 400 hk och vridmoment på 2 000
Nm. Alla lastbilar utrustas med tankar som rymmer 730 liter och som är särskilt
framtagna för miljöfarliga kemikalietransporter i bulk.
Höga säkerhetskrav

Att transportera varor som klassificeras som farliga kräver dessutom extra
säkerhetsfunktioner, till exempel ett högeffektivt bromssystem. Lastbilarna utrustas med
Volvos elektroniskt styrda skivbromssystem EBS (Electronically controlled Brake
System), vilket omfattar ABS (Anti-lock Brake System) som förhindrar att bromsarna
låses, Traction Control System som fördelar dragkraften mellan drivhjulen,
Hjulbromsövervakning som kontrollerar att alla hjulbromsar fungerar, samt det
elektroniska stabilitetssystemet ESP (Electronic Stability Program) som motverkar
fällknivseffekten mellan dragbil och släp.
De nya lastbilarna utrustas med den nya generationen I-Shift, Volvos automatiska
växlingssystem, vilket också bidrar till att öka trafiksäkerheten eftersom föraren kan
koncentrera sig på att köra och läsa av trafikmiljön i stället för att växla.
Även på miljösidan är fordonen välutrustade. Med avgasreningssystemet SCR
(Selective Catalytic Reduction) uppfyller de miljölagstiftningen enligt Euro 5, vilken
träder i kraft i Europa först 2009.
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Leveransen av de nya lastbilarna påbörjas i februari 2007 och de kommer gradvis att
utöka och i vissa fall ersätta Den Hartoghs vagnpark i Europa.
2006-12-19
För ytterligare information, kontakta:
Ulf Arensberg, tel +46 31 66 66 50, e-mail ulf.arensberg@volvo.com
eller Marie Vassiliadis, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com

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 tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella och affärsfokuserade kunder
Företaget erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar med ett starkt global nätverk
av 3 000 serviceställen i mer än 130 länder. Under 2005 sålde Volvo Lastvagnar 104 000 lastbilar över hela världen.
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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