Pressinformation

Volvo Lastvagnar introducerar ny FH-serie
”En lastbil som tar oss långt in i framtiden”: så sammanfattar Claes Nilsson, chef
för Volvo Lastvagnar, de nya versionerna av Volvo FH och Volvo FH16 som
släpps inom kort.

Onsdagen den 5 september lanserar Volvo Lastvagnar nya versioner av den storsäljande
Volvo FH och prestigelastbilen Volvo FH16 (se filmen på
www.youtube.com/VolvoTrucks)
– I nästan två decennier har Volvo FH-serien gett åkerierna säkerhet, effektiva
transporter och hög kvalitet. Med vår nya ersättare blir vi ännu bättre på alla dessa tre
punkter, säger Claes Nilsson, chef för Volvo Lastvagnar.

Sätter en ny standard
Aldrig tidigare har Volvo genomfört så många tester bland förare och åkerier för att
säkerställa att den nya lastbilen motsvarar alla högt ställda krav. Resultatet är en produkt
som inte bara uppfyller dagens behov utan även erbjuder egenskaper som ingen tidigare
upplevt hos en lastbil.
– Det är verkligen våra kunder som påverkat hur slutprodukten har blivit och jag är
övertygad om att vi sätter en ny standard för lastbilsbranschen, säger Claes Nilsson.
”Mer lik en personbil”
Ett prioriterat mål i utvecklingsarbetet har varit att skapa en lastbil med marknadens
bästa köregenskaper. Flera strukturella förbättringar ger nya Volvo FH-serien en stabil
och följsam konstruktion, något som kan ses i filmen the Ballerina Stunt på
www.volvotrucks.com/fh där lingångaren Faith Dickey går på lina mellan två lastbilar
som kör i 80 km/h.
– Vi har överträffat våra förväntningar. Volvo FH är mer lik en personbil när det handlar
om att köra precist och ha bra kursstabilitet, säger Martin Palming, produktchef på
Volvo Lastvagnar.
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”Revolutionerande” framvagnsupphängning
Med nya Volvo FH serien introduceras också individuell framvagnsupphängning (IFS)
för tunga lastbilar med vänsterstyrning.
– Volvo FH utan IFS kommer att bli nummer ett på marknaderna, men IFS kommer att
revolutionera köregenskaperna för en lastbil. Volvo FH med IFS kommer att ha världens
bästa köregenskaper, säger Martin Palming.
Individuell framvagnsupphängning innebär att lastbilen har en individuell
hjulupphängning där det ena hjulets rörelser inte påverkar det andra hjulets. Eftersom de
båda framhjulen rör sig oberoende av varandra, ger det en mjukare och stabilare gång.
Tack vare att rörelser inte förs över från det ena hjulet till det andra, ökar känslan av
precision och kontroll.

Lanseringsevent den 5 september
Världspremiär och officiell lansering av nya Volvo FH serien sker den 5 september
klockan 21.00 i Göteborg. Parallellt hålls lanseringsevent i Madrid, Birmingham, Paris,
Rotterdam och Bryssel. Det blir också möjligt att följa eventet direkt på webben på
lanseringssajten www.volvotrucks.com/fh.
Intresset för lanseringseventet har varit stort. Av förklarliga skäl, enligt Claes Nilsson.
– I över 15 år har Volvo FH varit en pålitlig tillväxtmotor både för Volvo Lastvagnar
och för åkerierna. Nya Volvo FH kommer att få samma betydelse. Det är en innovativ
lastbil som med föraren i fokus ger åkerierna möjlighet att skapa de bästa affärerna. Det
är en lastbil som tar oss långt in i framtiden.

Den 22 augusti 2012

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Pilskog, Medierelationer. Telefon direkt: +46 70 3183422, e-mail
Lennart.Pilskog@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
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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 2011 levererades över 115 000 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. Volvos arbete baseras på
kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.
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