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 Volvo Bussar AB 

Pressinformation 

Stororder till Volvo Bussar i Kanada 
 
Volvo Bussars dotterbolag i Kanada, Nova Bus, skall leverera 322 ledbussar till 
provinsen Quebec. Leveranserna skall ske 2009-2012. 

 
Nova Bus är en av de ledande stadsbusstillverkarna i USA. Modellen de tillverkar 
heter Nova LFS och finns i olika varianter för stadstrafik och matartrafik. Normalt 
används dieselmotorer men modellen finns också som hybridbuss. 

Nu har företaget tagit fram en ledbussvariant av Nova LFS. Ledbussen är 18 meter 
lång och har lågt golv i hela bussen för att underlätta snabb och enkel av- och 
påstigning. 

Den första beställningen på den nya ledbussen kommer från STM, trafikmyndigheten i 
Montreal, på uppdrag av inköpsorganisationen ATUQ som representerar de nio 
trafikmyndigheterna i provinsen Quebec. Det handlar om 322 bussar för leverans 
mellan 2009 och 2012 plus en option på ytterligare 100 bussar för åren 2013 och 2014. 

Ledbussarna ger förutsättning för ökad trafik på vissa utvalda linjer och är ett svar på 
passagernas önskemål om ytterligare förbättrad kollektivtrafik. 

ATUQ är en av Volvo Bussars största kunder. I somras fick Nova Bus en order på 731 
12-meters bussar till olika delar av staten Quebec med leverans 2008-2012. Den ordern 
har sedan utökats till totalt 801 bussar. 

”Vi ser ordern som ett uttryck för kundens förtroende, att de uppskattar Nova Bus 
arbete med att ytterligare förbättra bussarnas tillförlitlighet och därmed sänka 
livscykelkostnaden”, säger Nova Bus VD, Gilles Dion. 

”Det är också ett bevis på att kunden uppskattar vårt sätt att ta hand om våra 
nyckelkunder, ett sätt som lett till ett långvarigt partnerskap mellan ATUQ och Nova 
Bus.”



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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