Pressinformation

Nya Volvo FE och Volvo FL – optimerade för
leveranser i städer och stadsregioner
Nu blir lastbilarna Volvo FE och Volvo FL ännu mer lättkörda i stadsmiljöer med
ökad efterfrågan på snabba, smidiga och rena transporter. De nya lastbilarna har
en förbättrad förarmiljö och Volvo FL finns nu även med en mycket
konkurrenskraftig femlitersmotor.

– Förarna kliver ofta in i och ut ur sina lastbilar många gånger under ett arbetspass.
Därför har vi fokuserat på att skapa en bekväm, lättjobbad förarmiljö med god sikt åt alla
håll, säger Volvo Lastvagnars chef Claes Nilsson.
Förarens arbetsmiljö får ett lyft tack vare en ny, tydligare instrumentering och nya
ergonomiska stolar med inbyggda nackstöd och säkerhetsbälten. Stolen och dess
infästning i golvet har förstärkts för att bidra till ökad säkerhet vid en olycka.
Nya motorer

Körningen blir effektivare tack vare två nya, egenutvecklade fem- och åttalitersmotorer.
 Den nya sexcylindriga D8-motorn har en cylindervolym på 7,7 liter och finns i
tre versioner: 320hk, 280hk och 250hk.
 Volvo FL kan dessutom fås med den kompakta fyrcylindriga D5-motorn. Den
har en cylindervolym på 5,1 liter och finns med 240hk eller 210hk.
– Motorerna klarar de nya Euro 6-kraven med en bränsleförbrukning som är i nivå med
Euro 5-motorerna. Tekniklösningen för Euro 6 är en kombination av selektiv
katalysatorreduktion, SCR, samt variabel turbogeometri, ett kylt EGR-system och ett
partikelfilter, säger Ruddy Houtmeyers, strategisk produktchef för medeltunga fordon
vid Volvo Lastvagnar.
De två nya motorerna kompletteras med ett heltäckande utbud av växellådor. Bland
annat finns nu möjligheten att utrusta Volvo FE med I-Shift.
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– Den automatiserade växellådan kan anpassas med ett specialprogram för
distributionskörning, säger Tobias Bergman, produktchef för segmentet distribution och
avfallstransporter vid Volvo Lastvagnar.
En annan positiv nyhet för föraren är att det elektroniska stabiliseringssystemet ESP
(Electronic Stability Program) nu är standard på både Volvo FE och Volvo FL. ESP
hjälper föraren att hålla kvar lastbilen på vägen vid en oväntad och kraftig gir.
Specialanpassad 12-tonnare

Volvo Lastvagnar har också tagit fram en unik 12-tonsvariant av Volvo FL. Med den
starkaste motorn i segmentet (fyrcylindrig D5 med 240 hästkrafter), specialoptimerad ISync växellåda, och 500 kilo lägre vikt än motsvarande lastbil med sexcylindrig motor,
blir den mycket konkurrenskraftig.
– Den nya 12-tonnaren är en vass utmanare i det största segmentet för medeltunga
lastbilar. Lastbilen är lättare, lägre och mer konkurrenskraftigt prissatt än nuvarande
modell. Den ökar kundens produktivitet och effektivitet på samma gång som den ger
föraren bättre arbetsförhållanden, säger Tobias Bergman.
Ett urval av fram- och sidospeglar i kombination med möjligheten att få extra fönster på
sidorna, dörrarna och baktill, bidrar också till förarens utmärkta sikt runt om lastbilen.

Proaktivitet ger problemfritt ägande

I samband med lanseringen av nya Volvo FE och Volvo FL presenterar Volvo
Lastvagnar ett utökat serviceerbjudande. På den högsta nivån – Guldkontraktet – ingår
både service, reparationer och högsta möjliga tillgänglighet, så kallad ”Uptime”.
Med det förbättrade Guldkontraktet kan lastbilen bli uppkopplad. Detta gör det möjligt
för Volvoverkstaden att följa lastbilens användning och slitaget på vissa komponenter.
Målet är att proaktivt säkra att service görs bara exakt när det behövs – och att
underhållet utförs när lastbilen inte används.
– Genom att hålla koll på användningen av lastbilen och hur olika komponenter slits,
kan vi förhindra att småsaker växer till oplanerade stopp, förklarar Jarkko Aine, expert
på transportlösningar vid Volvo Lastvagnar.
För att ytterligare förenkla ägandet kan kunderna också välja en lösning med
heltäckande leasing som samlar alla kostnader på en månadsfaktura.
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För ytterligare information kontakta:
Jan Strandhede
PR- & Marknadskommunikationsansvarig Sverige,
tel: 031-323 37 15, e-post: jan.strandhede@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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