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Volvokoncernen inviger nytt centrallager i
Mississippi, USA
Med flera hundra närvarande gäster firar Volvokoncernen i dag
invigningen av koncernens nya, 93 000 m2 stora centrallager i Byhalia,
Mississippi. Den moderna anläggningen har kostat ca 70 miljoner dollar
och ska serva koncernens lastbilsvarumärken Mack och Volvo samt
affärsenheterna Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Penta.
Det nya centrallagret ligger cirka 4 mil sydöst om Memphis, Tennessee, och utgör
ännu en stor investering i Nordamerika från Volvokoncernens sida. Centrallagret
sysselsätter 250 personer och ligger nära stora knutpunkter och transportleder med
utmärkt infrastruktur, vilket effektiviserar och förbättrar leveranssäkerheten för både
återförsäljare och kunder.
”Vi är glada över att officiellt öppna vårt nya centrallager i Byhalia. Den nya
anläggningen visar på hårt arbete och ett stort engagemang från lokalsamhället,
medarbetarna på centrallagret och från Volvokoncernen. Lagret gör det möjligt för oss
att på ett effektivare sätt hantera en ökad distributionsvolym vad gäller reservdelar,
samtidigt som vår kundtjänst också förbättras betydligt”, säger Christer Svärd, senior
vice president, Volvokoncernen Logistics Services.
Centrallagret har branschens bästa logistikteknik och lean-processer med ett hållbart
och miljömedvetet ramverk. Placeringen av själva anläggningen gjordes med hänsyn
till maximalt dagsljus och minskad energiförbrukning. Energianvändningen hålls nere
med hjälp av innovativa byggnadsmaterial, modern LED-belysning och ett omfattande
automatiseringssystem. Bygget tog drygt sex månader och hela anläggningen är nu
klar att ta i drift.
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller
också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000
personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190
marknader. Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 283 miljarder kronor och är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller
www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.
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För mer information, kontakta John Mies, Volvo Group Nordamerika, telefon
+1 336 543 90 94, e-post: john.mies@volvo.com.
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