Pressinformation

Volvo Lastvagnar får order på 370 Volvo VN
från Knight Transportation
Knight Transportation har lagt en order på 370 Volvo VN utrustade med teknik för
katalytisk efterbehandling - selective catalytic reduction (SCR) – som gör att de
klarar de nya, hårda amerikanska utsläppskraven US10. Volvo Lastvagnar i
Nordamerika påbörjar leveranserna till det Phoenix-baserade företaget i april.

Knight är sedan länge Volvokund och cirka 3 000 av företagets totalt cirka 3 700
lastbilar är Volvo VN-lastbilar. Volvos SCR-system gör att avgaserna från motorerna
har så låga halter av kväve och partiklar att de möter de amerikanska utsläppskraven
EPA’10 utan användande av så kallade utsläppskrediter. Förutom att uppnå kraven utan
utsläppskrediter, ger Volvos teknik också upp till 5 procent lägre bränsleförbrukning.
”Vi vill ha den här nya tekniken från Volvo”, säger Dave Williams, ansvarig för
utrustning och underhåll hos Knight Transportation. ”Vi kommer att förbättra vår
bränsleförbrukning. Vi har testat teknologin och vi är nöjda med den. De här lastbilarna
är bättre för miljön och de är bättre för oss.”
Volvo Lastvagnar i Nordamerika har till och med 20 januari i år producerat och levererat
85 EPA2010-certifierade lastbilar till kunder och återförsäljare.
“Volvo har lagt flera år på utveckling av SCR-teknologin och vi vet att den utan tvekan
är bästa metoden för att minska utsläppen och samtidigt förbättra bränsleekonomin. Vi
är glada att Knight uppskattar fördelarna med Volvos teknologi och vi tror att deras
beslut bidrar till att andra inom branschen gör samma val” säger Scott Kress, Volvo
Trucks senior vice president – sales & marketing i Nordamerika.
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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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