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Volvo 9700 utsedd till Årets Buss 2008
Volvos turistbuss Volvo 9700 har utsett till Årets Buss 2008 av en jury
bestående av ledande fackpressjournalister i Europa. Juryn hyllar de
”fantastiska köregenskaperna” och den höga passagerarkomforten.

Juryn fattade sitt beslut efter en tre dagars testkörning i Schweiz. Årets startfält var det
starkaste på flera år med sex deltagande bussar från bland andra Mercedes, Neoplan
och Irisbus.
Volvo 9700 vann för att den enligt juryns bedömning erbjuder den bästa
totallösningen. I sin sammanfattning framhöll juryn en lång rad vinnande egenskaper
hos bussen, inte minst sådana som man ansåg vara positiva för passagerarna. Några
exempel är det sluttande golvet som i en teater och stora fönsterrutor som gör att
passagerna har en mycket bra utsikt oavsett var i bussen de sitter. Sätena, alla utrustade
med trepunkts säkerhetsbälten, erbjuder enligt juryn en överlägsen komfort och
vägegenskaperna hyllades för att de ”gör resan mycket mjuk och behaglig”.
Lika imponerande var juryn av bussen från ett förarperspektiv. Så här utryckte några
av journalisterna det: ” Den senaste generationen av växellådan I-shift är i stort sett
fulländad”, ”synkroniseringen av växellådan och motorn var exceptionell” och ” en
fantastisk buss att köra – jag var verkligen imponerad av den”.
Först med ny säkerhetslösning

Volvo har alltid prioriterat säkerhet och juryn anser att Volvo med sin nya turistbuss
tar ytterligare ett steg framåt på området. Bland annat har företaget som första
busstillverkare introducerat ett främre underkörningsskydd som förhindrar att
personbilar som krockar med bussen kilas fast under den.
Volvo 9700 är den senaste generationen av Volvos turist- och expressbussar och finns
i en lång rad varianter. Den buss som deltog i testet är en 13 meter lång, treaxlig
turistbuss med en dieselmotor på 460 hk. Motorn har katalytisk avgasrening och tack
vare den lösningen sänks bränsleförbrukningen samtidigt som kunderna redan i dag
kan få en motor som klarar de tuffa avgaskrav som träder i kraft först 2009.
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Volvo Bussars VD Håkan Karlsson kommer att motta priset för Årets Buss vid en
ceremoni vid bussmässan Busworld i Belgien i mitten av oktober.
2007-09-24
För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef,
+46 31 322 52 00 per-martin.johansson@volvo.com

Ladda ner bild här:
http://ams.llr.se/erez4/erez?vtl=imageexpress/3/download_icp3.html&cmd=downloadprepare&adhoc=1&src=*9wLCuov6HAtbJcmsnusmAv3op8mAxbnnH3AIiOXwnMtT/7kq1x0,KM
y2G0NTbL9kE15nSFsLv2Gb.5jvnSyKqPQvDPWzbtAOlVmhIO3wRa4RQmhrPSjwvDePlAgAb
Ghj5

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.

Volvo Bussar är världens näst största tillverkare av tunga bussar. Sortimentet omfattar kompletta fordon, chassi,
karosser, transportlösningar för städer, leasing, finansiering samt service och underhållskontrakt. Volvo Bussar
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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