Pressinformation

Volvo Lastvagnar startar lokal tillverkning av IShift och 11-litersmotorer i Brasilien
Volvo do Brasil startar lokal tillverkning av det framgångsrika automatiska
växlingssystemet I-Shift i fabriken i Curitiba, Brasilien. Volvo do Brasil kommer
även att börja tillverka 11-litersmotorer lokalt.

De brasilianska växellådorna kommer att finnas tillgängliga i Volvo Lastvagnars tunga
fordon i serierna FH och FM.
"I-Shift har fått ett stort genomslag i Brasilien samt i övriga Sydamerika. Växellådan
sitter i dagsläget i omkring 80% av de FH- och FM-lastbilar som lämnar vår
produktionslinje i Curitiba och i över 90% av motorvägsbussarna,” säger Roger Alm, vd
för Volvo do Brasil.
Framgångarna för I-Shift beror främst på den lägre bränsleförbrukning som systemet
möjliggör, upp till 5% jämfört med fordon utrustade med enbart manuell växling.
Dessutom ger I-Shift en mer slitstark koppling, däckslitaget minskas och för föraren
medför systemet förbättringar inom komfort och säkerhet.
”Vi var pionjärer på den brasilianska marknaden när vi introducerade I-Shift i
marknadssegmentet för tunga fordon. I-Shift är tekniskt sett mycket avancerat men
samtidigt väldigt enkelt att använda”, säger Roger Alm.
I och med 11-litersmotorn ökar fabriken i Curitiba utbudet av lokalt tillverkade
produkter.
”Vår tillverkningslinje för motorer är flexibel. Vi kommer nu att tillverka både 13- och
11-litersmotorer”, säger Roger Alm.
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For ytterligare information, kontakta:
Jenny Björsne, Corporate Communications, Tel +46 31 66 45 23, e-mejl
jenny.bjorsne@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://imagegallery.vtc.volvo.se/

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella kunder med höga krav. Företaget
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. Volvos lastbilsproduktion bygger på global
närvaro med produktionsanläggningar i 16 länder. Under år 2010 levererades över 75 000 Volvolastbilar världen
över. 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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