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Pressinformation 
 

Abu Dhabi beställer 168 långfärdsbussar av Volvo  
 
 

Transportdepartementet i Abu Dhabi köper 168 långfärdsbussar i 
premiumklassen av Volvo Bussar och Famco Al Futtaim Auto & Machinery Co 
(Famco). Ordern på chassierna är den hittills största i Abu Dhabi för Volvo. 
 

Nyligen tog Volvo en order på 373 stadsbussar till Dubai. De första av dessa bussarna 

kommer att levereras i Q3, 2019. Nu köper transportdepartementet i Abu Dhabi 168 

långfärdsbussar i premiumklassen från Volvo via sina operatörer. Med denna senaste 

order uppgår Volvos flotta i Förenade Arabemiraten till närmare 800 fordon i alla tre 

segmenten city-, intercity- och premiumbussar. 

 

Chassierna, som är av modellen Volvo B11R Euro VI, är de första Euro VI bussar som 

Abu Dhabi investerar i. Chassierna ska karosseras av Castrosua Magnus E. Bussarna ska 

enligt plan levereras med start Q4 2019 fram till Q4 2020.  

 

Förutom fordonen omfattar kontraktet ett omfattande underhållskontrakt där batterier 

och däck ingår. Upphandlingen utvärderades baserat på ägandekostnad, där bränsle och 

driftkostnader ingick. Orden vanns efter en högklassig specifikation med låg 

underhållskostnad. 

 

– Med den här senaste ordern fortsätter transportdepartement i Abu Dhabi att visa stort 

förtroende både för Volvos produkter och vårt team. Vi är stolta och glada att få leverera 

vårt chassi B11R Euro VI, det är en transportlösning som har topprestanda vad gäller 

köregenskaper, komfort och säkerhet, sa Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar. 

 

Volvo B11R är designad för att möta höga krav på komfort och säkerhet. I 

standardutrustningen för Volvo B11R ingår bland annat Volvos elektroniskt styrda 

skivbromsar, ESP (Electronic Stability Program). Interiört håller bussen högsta klass 

med bland annat ergonomiska stolar, USB-laddare vid stolarna och värmeavstötande 

fönster. Säkerhetslösningar omfattar “smarta” dörrar som ska förhindra att passagerare 

fastnar och skadar sig. Bussen är också utrustad med Intelligent Transport Systems (ITS) 

för uppföljning av flottan och som stöd till chauffören. 

 

2019-07-11 

 

 



 

 
 

Volvo Bussar AB Telefon Web  

Informationsavdelningen + 46 (0)31 66 80 00 www.volvobuses.com 

405 08 Göteborg 

 

 2 (2) 

 

 

 

För mer information, kontakta:  

Joakim Kenndal, Presschef, Volvo Bussar, telefon 0739-02 51 50 eller e-mail, 

joakim.kenndal@volvo.com. 

 

 

Volvo Bussar är en av världens ledande busstillverkare med ett starkt fokus på fordon och system för en långsiktigt 
hållbar kollektivtrafik. Produktprogrammet omfattar kompletta transportlösningar, stadsbussar, intercitybussar och 
turistbussar samt tjänster inom finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Volvo Bussar ingår i 
Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt drivsystem för 
marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. För mer 
information besök http://www.volvobuses.se/ 

 


