
  

 Volvo Bussar AB 

Pressinformation 

Världspremiär för nya stadsbussen Volvo 7700 
 
Volvo Bussar visar idag i Paris för första gången den nya versionen av 
stadsbussen Volvo 7700. Den stora nyheten är den miljöanpassade och 
bränsleeffektiva 9-litersmotorn. 

Med nya Volvo 7700 har Volvo Bussar en produkt som kan tillfredställa de flesta 
kunders behov av en låggolvsbuss för stadstrafik. Volvo 7700 finns både som 12-
meters buss för upp till 95 passagerare och som 18-meters ledbuss med plats för upp 
till 150 passagerare. 

Den stora nyheten på Volvo 7700 är skiftet från 7-litersmotorn till Volvos nya 9-
litersmotor. Det gör bussen anpassad till alla typer av stadsbussmiljöer och 
tillsammans med förbättrad transmission ger den nya motorn en bekvämare och 
framförallt effektivare körning i stadstrafiken. 

Den nya motorn finns både för diesel- och gasdrift och klarar de nya kraven på 
avgasemissioner enligt Euro 4. Tack vare att Volvo har valt katalysatortekniken SCR, 
kan företaget redan nu erbjuda sina kunder en motor som dessutom klarar de 
föreslagna kraven enligt Euro 5, krav som inte träder i kraft förrän 2009. 

SCR-tekniken bidrar också till att sänka bränsleförbrukningen jämfört med tidigare 
motorgeneration. Med dagens höga bränslepriser är det ett starkt argument, och Volvo 
Bussar har redan fått order på närmare 300 av nya Volvo 7700. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 
31 322 52 00 

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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