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Volvo CE investerar i nytt måleri
Volvo CE investerar 341 MSEK i ett helt nytt måleri i Volvo CE:s fabrik för
dumprar i Braås. Investeringen innebär en kapacitetsökning i fabriken såväl
som en minskad miljöbelastning och en ytterligare kvalitetsförbättring.

Totalmarknaden för dumprar har mer än fördubblats de senaste åren och efterfrågan på
dumprar är nu större än någonsin tidigare. För att möta den ökade efterfrågan har
Volvo CE löpande genomfört kapacitetshöjande investeringar i dumperfabriken i Braås
under de senaste åren. Nu har turen kommit till måleriet som alltså byts ut mot ett helt
nytt måleri, som ska stå färdigt under 2010.
Investeringen i det nya måleriet ger en kapacitetsökning med ungefär 55 procent
jämfört med befintligt måleri. Det ger även en rad miljövinster, till exempel minskar
utsläppsnivån av lösningsmedel med ca 75 %, vilket framförallt beror på bytet från
lösningsmedelburen till vattenburen färg. I och med investeringen kommer även den
interna arbetsmiljön avsevärt förbättras.
Investeringen i det nya måleriet innebär också att kvaliteten förbättras ytterligare och
därigenom möter kundernas högt ställda förväntningar.
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Klas Magnusson,
+32 475 576214.
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 20080613 kl 09.00.
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