Pressinformation

Nya Volvo FMX lanserad på Baumamässan
Volvo Lastvagnars nya Volvo FMX lanserades på Bauma-mässan i München i går.
Lastbilen bryter ny mark inom anläggningssegmentet genom att höja standarden
när det kommer till nyckelfaktorer som robusthet, köregenskaper och
förarkomfort.

Volvo Lastvagnars nya FMX, som är speciellt framtagen för tunga
anläggningstransporter, lanserades på Bauma 2013 igår. Lastbilen innehåller en mängd
nyheter, vilket inkluderar en uppdaterad design av hyttinteriören, ny luftfjädring och
högra markfrigången. Den nya FMX:en är dessutom utrustad med Volvo Dynamic
Steering – en innovation som förbättrar lastbilens manövrerbarhet. Kort sagt
representerar nya FMX ett stort steg framåt inom samtliga av de viktigaste områdena
inom det här segmentet, förklarade Claes Nilsson, chef för Volvo Lastvagnar, under
avtäckningen av den nya modellen:
– Vi har förbättrat var enda detalj på lastbilen – stor som liten – för att kunna garantera
dess robusthet och goda köregenskaper.
Volvo Lastvagnar bryter ny mark inom anläggningssegmentet

Sju nya Volvo FMX-lastbilar finns att beskåda på Bauma 2013, som förväntas få cirka
570 000 besökare. Lanseringen av den nya modellen är tänkt att stärka Volvo
Lastvagnars utbud inom tunga anläggningsfordon ytterligare, efter lanseringen av den
första FMX:en vid Baumamässan 2010. Med sin nya lastbil höjer Volvo Lastvagnar
standarden för segmentet.
– Det är förmodligen den bästa och tuffaste anläggningsbilen i världen, sade Claes
Nilsson, chef för Volvo Lastvagnar, vid Baumamässan.
Se presskonferensen i sin helhet och avtäckningen av den nya Volvo FMX på Volvo
Lastvagnars YouTube-kanal. Där kan du också titta på ett kortare sammandrag från
presskonferensen med kompletterande kommentarer från Claes Nilsson. Läs mer om nya
Volvo FMX på Volvo Lastvagnars nyhetsrum.
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För ytterligare information, kontakta:
Eva Lindeberger, Volvo Trucks media relations, phone: +46 31 322 8078
e-mail: eva.lindeberger@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.
Bilder är tillgängliga i Volvo Lastvagnars bildbank http://images.volvotrucks.com

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella kunder med höga krav och erbjuder
ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar. Kunderna stöttas av ett globalt nätverk med över
2 300 återförsäljare och serviceställen i mer än 140 länder. Produktionen av Volvolastbilar bygger på global närvaro
med produktionsanläggningar i 16 länder. Under år 2012 levererades över 105 000 Volvolastbilar världen över.
Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta
finansiella tjänster. Volvos arbete baseras på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.
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