Pressinformation

Volvo Lastvagnar levererar de första lastbilarna
som godkänts enligt EPA 2010
Volvo Lastvagnar i Nordamerika har i veckan levererat de tre första lastbilarna
godkända enligt avgaskraven EPA 2010 till Talon Logistics, Inc. i USA.

Talon Logistics har hittills beställt totalt 23 Volvo VN utrustade med Volvos 13litersmotor D13. Det är den första motorn som klarat de nya utsläppskraven i enlighet
med EPA 2010. Bilarna, som också är utrustade med Volvos datoriserade mekaniska
växellåda I-shift, är bland de absolut renaste i världen eftersom de klarar de mycket
hårda amerikanska avgaskraven utan användande av så kallade utsläppskrediter
Talon Logistics är en del av dagligvarukedjan Giant Eagle, Inc., med butiker i
Pennsylvania, Ohio, West Virginia and Maryland. Företaget har i samarbete med Volvo
under flera år genomfört tester och fältprover med avancerad teknologi för avgasrening.
Talon började till exempel köra Volvo Lastvagnars lastbilar i fältprover för EPA 2010
redan 2007 och blev därmed första kund som kom att använda de nya motorerna i sin
dagliga verksamhet.
Avgaskraven EPA 2010, som träder i kraft i januari 2010 är de tuffaste i världen och
innebär extremt låga utsläpp av kväve och partiklar. Volvo Lastvagnar använder sig av
katalytisk efterbehandling, eller selective catalytic reduction, SCR, för att klara
kvävenivåerna. SCR är en teknologi som redan används på europeiska lastbilar och som
dessutom möjliggör lägre bränsleförbrukning och därmed också lägre utsläpp av
klimatpåverkande koldioxid. Volvo är den första tillverkare som fått sina 11- och 13litersmotorer godkända i enlighet med EPA 2010.
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För ytterligare information, kontakta:
Jenny Björsne, tel +46 31 66 45 23, e-mail jenny.bjorsne@volvo.com
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Web
www.volvotrucks.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 globalt nätverk
av 3 000 serviceställen i mer än 140 länder. Under 2008 sålde Volvo Lastvagnar mer än 106 000 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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