Persbericht

Volvo Bus op Busworld Kortrijk 2017:
Focus op Elektromobiliteit en veiligheid
“Electromobility, active safety and a thinking bus”. Dit zijn de belangrijke
aandachtspunten bij Volvo Bus op de komende Busworld beurs in Kortrijk die
plaatsvindt van 20 tot en met 25 oktober 2017.

Met meer dan 3500 wereldwijd verkochte hybride, elektrische hybride en elektrische
bussen, gaat Volvo Bus door met de ontwikkeling van elektrisch gedreven voertuigen.
Tijdens Busworld zal Volvo de meest recente versie tonen van de Volvo 7900 Electric,
in combinatie met het ‘OppCharge’ laadsysteem.
De eerste vier Volvo 7900 elektrische bussen gingen begin deze zomer in dienst in de
stad Differdange in Luxemburg. Sindsdien werden meerdere orders ondertekend, o.a.
door de steden Harrogate in Engeland en Malmö in Zweden. Volgend jaar zal Volvo Bus
volledig elektrische gelede bussen inzetten in het openbaar vervoer in Göteborg. In de
thuisstad van Volvo werden al eerder 10 en 12-meter bussen ingezet in het stadsvervoer.
Tijdens Busworld zal Volvo Bus ook een aantal belangrijke actieve veiligheidsvoorzieningen en mogelijkheden tot autonoom rijden voorstellen, voor zowel
stadsbussen als voor langeafstandsbussen. De “thinking bus” simulator biedt bezoekers
de mogelijkheid om Volvo Dynamic Steering (VDS), (PCDS) Pedestrian & Cyclist
Detection System, Bus Stop Docking Concept en vele andere oplossingen te ervaren in
realistische omstandigheden.
Bezoekers die zelf een rit met de bus willen maken, kunnen gebruik maken van de
georganiseerde demoritten met o.a. de Volvo 7900 Hybrid Articulated (gelede hybride)
en met een Volvo 9700 met VDS.
De Volvo stand bevindt zich in hal 5 (stand 502).

Foto in bijlage:
Elektrisch aangedreven bussen zijn de toekomst voor zowel grote als kleine steden.
Deze Volvo 7900 Electric Hybrid is in dienst in Värnamo, Zweden met zo’n 19.000
inwoners.
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For further information, please contact:
Helena Lind, Manager Media Relations, Volvo Bus Corporation
Phone: +46 (0)31-323 62 57

Volvo Buses is one of the world’s leading bus manufacturers, with a strong focus on vehicles and systems for longterm sustainable public transport. The product range includes complete transport solutions, city buses, intercity buses
and tourist coaches, as well as services in financing, vehicle servicing, vehicle diagnostics and traffic information.
Volvo Buses is part of Volvo Group, one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses and construction
machines as well as drive systems for marine and industrial applications. Volvo Group also provides complete
financing solutions. For more information visit http://www.volvobuses.com
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