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Volvo haluaa kannustaa messuvieraitaan 
työskentelemään entistä älykkäämmin 

Volvo on päättänyt esitellä koko uuden tuoteohjelmansa Elmia Lastbil -messuilla. 

Se kattaa kaiken suurimmasta FH-mallista aina FL-sarjan pienimpiin malleihin. 

– Elmia Lastbil on tärkein kohtauspaikkamme alan kanssa ja olemme valmiita 

näyttämään, mihin pystymme, sanoo Jan Strandhede, joka vastaa Volvo 

Lastvagnar Sverigen PR- ja markkinointiviestinnästä. 

 Alle vuodessa Volvo Lastvagnar on uudistanut koko tuoteohjelmansa. Uusin lisäys on 

Low Entry Cab, jossa on erittäin matala sisäänkäynti. 

Lähiaikoina on myös lanseerattu uusi I-Shift Dual Clutch -vaihteisto, joka on saanut 

innoituksensa kilpa-autoilun maailmasta. Se on markkinoiden ensimmäinen vaihteisto, 

jossa on raskaisiin ajoneuvoihin tarkoitettu kaksoiskytkin. 

Molemmat uutuudet esitellään luonnollisesti Elmia Lastbil 2014 -messuilla. 

– Haluamme auttaa kävijöitä työskentelemään entistä älykkäämmin, jotta he voisivat 

parantaa tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan. Tämän takia olemme varanneet 

osastollemme suuren tilan lyhyille seminaareille, joihin kuka tahansa voi osallistua, 

kertoo Jan Strandhede ja lisää, että niihin voi varmistaa paikkansa ilmoittautumalla 

etukäteen jälleenmyyjillä. 

Seminaareissa käsitellään niin tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita kuin kevyempiä ja 

hauskojakin aiheita. Tarjolla on esimerkiksi seminaareja puutavarakuljetusten 
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innovaatioista ja Off Peak -projektista, jossa on kyse hiljaisten ajoneuvojen 

käyttämisestä kaupunkien öisessä jakeluliikenteessä. 

Eräs muu aihe, joka on erittäin ajankohtainen kesän jälkeen, on entistä raskaammat ja 

pidemmät kuljetukset. 

– Juuri ennen messuja julkaistaan aiheesta raportti, jota seuraamme. Etenkin 

puutavarakuljetusten osalta ollaan erittäin kiinnostuneita jopa 74 tonnin kuljetuksista. 

Esittelemme lainsäädäntöä ja sitä, mitä meillä on tarjolla. Olemme olleet kiinteästi 

mukana kehitystyössä ja meillä on paljon osaamista, sanoo Jan Strandhede. 

Jean-Claude van Dammen tähdittämä Epic Split -mainoselokuva esittää tärkeää roolia 

Volvon osaston kevyemmissä seminaareissa. 

– Ajatukseni on, että paikalla on sekä Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmän 

kehittänyt insinööri että vähintään yksi elokuvan kuljettajista. He kertovat, mitä 

kuljettajalta vaatii peruuttaa 30 kilometrin tuntinopeudella ja miten innovaatio auttoi 

toteuttamaan Epic Split -elokuvan stunttikohtauksen, kertoo Jan Strandhede. 

Volvo on myös rajannut osastolleen erityisen tilan, jossa asiantuntijat antavat neuvoja 

omista Fuel Advice- ja Dynafleet-palveluista. Näiden kahden palvelun avulla voidaan 

pienentää polttoaineenkulutusta sekä pitää koko kuorma-autokanta järjestyksessä. 

– Tavoitteenamme on, että voimme kannustaa messuvieraita kehittämään omaa 

toimintaansa ja antaa heille ideoita kehittää yritystään vieläkin paremmaksi. Hyvässä 

kannattavuudessa ei ole kysymys pelkästään uuden tuottavan kuorma-auton 

ostamisesta, vaan siitä, miten sitä käytetään ja mitä palveluita on käytettävissä, sanoo 

Jan Strandhede. 

Seminaariohjelma löytyy Volvon osastoilta messuilla, mutta Elmia Lastbil -

messuvierailun suunnittelun helpottamiseksi se löytyy myös sivustolta Volvo Lastvagnar 

-sivustosta 

 

http://www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/Pages/Home.aspx
http://www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/Pages/Home.aspx

