Construction Equipment

Pressrelease

Volvo Construction Equipment planerar att
investera 100 miljoner dollar i Nordamerika
och koncentrerar all försäljningsverksamhet till
Shippensburg
Under de kommande åren planerar Volvo CE att investera 100 miljoner dollar i
den amerikanska anläggningen i Shippensburg, Pennsylvania, och starta
produktion av hjullastare, grävmaskiner och ramstyrda dumprar i Nordamerika.
Dessutom flyttar det nordamerikanska huvudkontoret för försäljningen och
Volvo Rents till Shippensburg senast i september 2012 från Asheville i North
Carolina.

”Vi vill när det är möjligt tillverka produkterna så nära våra kunder som vi kan”, säger
Olof Persson, VD för Volvo Construction Equipment. ”Den globala efterfrågan för
Volvos anläggningsmaskiner ökar och vi behöver investera för att möta efterfrågan.
Leveranstiden till våra kunder kommer att förkortas när vi istället producerar Volvos
hjullastare, ramstyrda dumprar och grävmaskiner i Shippensburg. Vi kommer att
arbeta nära våra lokala leverantörer för att öka andelen nordamerikanska komponenter
i våra produkter, vilket kommer att leda till en minskad valutaexponering”.
Ett nytt democenter kommer att byggas i Shippensburg. Dessutom ska Volvo CE
uppföra en ny kontorsbyggnad på området för att ge plats åt huvudkontoret för den
nordamerikanska försäljningsorganisationen, Volvo Rents och ett utbildningscentrum.
Alla anställda i Asheville, North Carolina, erbjuds att flytta med till Shippensburg.
Omkring 220 anställda omfattas av flytten som ska genomföras senast i september
2012. En utförlig plan för omlokaliseringen är under utveckling.
Sedan förvärvet av anläggningen i Shippensburg 2007 har Volvo Construction
Equipment fortsatt att investera på plats och i juni 2010 avslutades en utbyggnad på
drygt 18 580 kvadratmeter som kostat 30 miljoner dollar för att förbättra
produktionsflödet och ge plats åt produktionen av Volvos väghyvlar.
Produktionen av Volvos hjullastare, ramstyrda dumprar och grävmaskiner i
Shippensburg kommer inte att ha någon nämnvärd påverkan på befintlig produktion på
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andra orter. Det kommer också att ytterligare förbättra konkurrenskraften och
lönsamheten för verksamheten totalt.
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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 Construction Equipment är en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner. Produktutbudet
består bla av hjullastare, grävmaskiner, ramstyrda dumprar och väghyvlar. Volvo Construction Equipment ingår i
Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för
marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.
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