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Pressmeddelande

Volvokoncernen öppnar ny anläggning i Lima i
Peru
Den 12 juni öppnade Volvokoncernen sin nya anläggning i Peru. Anläggningen,
som är på totalt 56 500 kvadratmeter, blir centrum för försäljning och
eftermarknad för lastbilar under varumärkena Volvo, Mack och UD Trucks,
Volvo Bussar samt Volvo Pentas marina och industriella applikationer. Totalt
investeras 17 miljoner dollar i anläggningen.

– Vi har en stark närvaro i Peru, en bra image och många nöjda kunder, säger Roger
Alm, chef för Latin American sales inom Volvo Group Trucks Sales and Marketing
Americas. ”Vi är marknadsledande inom tunga lastbilar och nyinvesteringen är ett led i
vår expansion av verksamheten i landet”. Idag finns cirka 17 500 Volvolastbilar i Peru.
Anläggningen i Peru är Volvokoncernens första i Sydamerika som omfattar flera
varumärken, och den kommer att serva fordon från Volvo, Mack och UD Trucks. Peru
är Volvokoncernens näst största marknad i Sydamerika för Volvolastbilar. Enbart
under förra året såldes 2 040 Volvolastbilar i Peru, vilket är det bästa resultatet sedan
Volvo tog steget in på marknaden för 50 år sedan.
– Våra lastbilar är idealiska för de krav som de peruanska åkerierna ställer på
gruvtransporter och på fjärrtransporter, säger Rolf Smedberg, vd för Volvo Peru.
Den nya anläggningen i Peru ligger i Lurín, ett populärt område attraktivt för både
anställda och andra intressenter. På anläggningen kommer det även att finns ett
utbildningscentrum för mekaniker och förare/operatörer, med det allra senaste inom
utrustning och utbildning från Volvo, Mack, UD Trucks och Volvo Penta.
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Journalister som vill ha mer information kan kontakta Mårten Wikforss på telefon 03166 11 27 eller 0705-59 11 49

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.
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Volvokoncernen är 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. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i
20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är
noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller
www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon
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