Pressinformation

Volvo FE får automatiserad växellåda
Nu kan samtliga Volvo Lastvagnars modeller för regional- och stadsdistribution
beställas med automatiserad växellåda. Senast i raden är Volvo FE som i
distributionsutförande nu finns med Volvo I-Sync. Detta är ett led i företagets
satsning att stärka sin position inom segmentet.

I-Sync är en manuell växellåda, som utrustats med mjukvara för automatisk reglering av
växlingen. Precis som Volvo I-Shift förenar I-Sync den manuella växellådans
driftsäkerhet och låga vikt med automatlådans körkomfort. Medan I-Shift är utvecklad
för tyngre transporter är I-Sync skräddarsydd för lokaldistribution. Den lanserades till
Volvo FL våren 2008 och har blivit en stor försäljningsframgång.
– Hittills har mer än en tredjedel av alla FL levererats med I-Sync. I distributionstrafik är
det ett högt tempo med ideliga stopp och många kunder vill ha en automatiserad
växellåda som ger bekväm körning och lägre bränsleförbrukning. Nu stärker vi vårt
erbjudande genom att introducera I-Sync även till den större modellen FE, säger Anders
Bellini, Affärsområdesansvarig för Volvo FL och FE på Volvo Lastvagnar.
Optimerad för distribution

I Volvo FE kombineras I-Sync med Volvos 7-litersmotor på 260 hk.
– Det är en optimal kombination för lokaldistribution och kortare regionaldistribution.
Du får en bra respons från motorn och en växlingskarakteristik som gör växlingen
bekväm och smidig även vid täta starter och stopp liksom vid rangering, säger Clara
Werner Floberg, Produktansvarig för Volvo FL och FE på Volvo Lastvagnar.
Genom att växlingen optimeras bidrar I-Sync dessutom till en god bränsleekonomi och
därmed också låga utsläpp av koldioxid.
Till de större lastbilarna i Volvos modellprogram; FH16, FH och FM, finns sedan
tidigare den automatiserade växellådan Volvo I-Shift.
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Fakta Volvo I-Sync för Volvo FE
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Automatiserad växellåda med 6 växlar.
Finns till Volvo FE i distributionsutförande för totalvikter på 18 ton och tågvikter
upp till 26 ton.
Anpassad för Volvos D7-motor med 260 hk i Euro 5-utförande.
Maximalt vridmoment 1010 Nm
Oljebytesintervall 300 000 km.
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För ytterligare information, kontakta:
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, 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 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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