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 Volvo Bussar AB 

Pressinformation 

Volvo levererar 280 bussar till Sydney 

 
Volvo Bussar har fått en order på 280 busschassier till lokaltrafiken i Sydney. 
Bussarnas motorer klarar redan nu avgaskrav som träder i kraft i Australien 
först 2011. 

 
Bussarna har beställts av STA som är den delstatliga transportmyndigheten i New 
South Wales. Det här är den fjärde ordern på några få år. Sedan 2002 har Volvo 
levererat 270 bussar till STA. 

Enligt delstatens transportminister John Watkins har miljöaspekterna varit avgörande 
för valet av bussar. 

”Det val vi gjort ger oss störst fördelar både när det gäller miljön och rent 
operationellt. Det är nu troligt att vi blir en av de första i världen som börjar köra 
bussar med de nya avancerade Euro 5-motorerna. 

Alla 280 bussar är Volvos 12 meters lågentréchassi B12BLE.  Bussarna har Volvos 
nya 12-litersmotor som använder katalystekniken SCR för att nå avgaskraven enligt 
Euro 5. I Australien blir Euro 5 inte ett lagkrav förrän 2011/2012. 

“Ordern from STA är ännu ett bevis på att Volvo har en av de bästa produkterna på 
marknaden med vår B12BLE, säger David Mead, chef för Volvo Bussar i Australien. 
”Att STA väljer motorer som klarar Euro 5 visar fördelarna med att STA och Volvo 
arbetar tillsammans med smarta lösningar och att vi delar en önskan om att skapa en 
långsiktigt hållbar miljö i Australiens största stad.” 

”Vi är också stolta över att vi kan leverera bussar med den höga nivå av komfort och 
produktivitet som Sydneys invånarna har vant sig vid.  

Chassierna kommer att byggas i Volvo Bussars fabrik i Borås och karosseras av det 
australiensiska företaget Custom Coaches i Sydney. De första leveranserna till kunden 
sker i slutet av året och kommer att fortsätta fram till 2010 med cirka 50 bussar per år. 
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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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För ytterligare information, vänligen kontakta David Mead, Chef för Volvo Bussar 
Australien, +61 412 171 275 eller Christina Fjellman, Informationschef Volvo Bussar, 
+46 31 322 42 80 

 

 

 

Ladda ner bild här: 

http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2708 
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