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Pressinformation 

Volvobussar introduceras i USA och Kanada 
Volvo Bussar tar nu ytterligare ett steg i sin globala expansion genom att 
lansera Volvo 9700 i USA och Kanada. För första gången på drygt 20 år säljs 
därmed bussar med varumärket Volvo i Nordamerika. 

Företaget Volvo Bussar AB har redan en betydande verksamhet i Nordamerika men då 
via sina kanadensiska dotterbolag Prevost och Nova Bus. Men det är först nu, i 
samband med den stora bussmässan UMA i Orlando, Florida, som företaget lanserar 
bussar med varumärket Volvo i Nordamerika. 

”Prevost erbjuder de lyxigaste bussarna som går att få i Nordamerika idag”, säger Tore 
Bäckström, chef för Volvo Bussars affärsområde Nord- och Sydamerika. ”Genom att 
lansera Volvo 9700 i segmentet strax under Prevostbussarna, ser vi goda möjligheter 
att växa ytterligare såväl inom chartertrafiken som linjetrafiken mellan de större 
städerna.” 

Han räknar med att totalmarknaden i det här segmentet är ca 1 500-2 000 bussar per år 
och att Volvo 9700 har möjlighet att ta en god andel av denna marknad inom några år. 

”Höga bensinpriser kombinerat med den finanskris och lågkonjunktur vi nu 
genomlider, har lett till att fler amerikaner ställer bilen och väljer buss istället.” 

Volvo 9700 för Nordamerika tillverkas i Volvo Bussars fabrik i Mexico där 
bussmodellen är marknadsledare när det gäller långdistanstrafik. Bussen är utrustad 
med en 13-litersmotor på 435 hästkrafter. Motorn tillverkas i Volvos fabrik i 
Hagerstown, USA. Bussen är också utrustad med Volvokoncernens hyllade växellåda 
I-shift som bidrar till en lägre bränsleförbrukning. 

Volvo 9700 kommer att säljas via Prevosts återförsäljarnät i både USA och Kanada. 
Hela eftermarknaden kommer också att skötas av Prevost via företagets stora nätverk 
av certifierade serviceverkstäder och reservdelslager. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 
31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

 Ladda ner högupplöst bild här

http://ams.llr.se/erez4/erez?vtl=imageexpress/3/download_icp3.html&cmd=do
wnload-
prepare&adhoc=1&src=*jIdzsTZetZdxZC4bX,4rrsTOxkd9ZCRjW6,EjaY9r5CVu
wmsfta/rJcbaF99dKCtRqfDNWL6mBW8.F13dZMzTzy/QmMVVmnk4sQ8UCO
aJUqF9Wc6d83dI1,b5GFk=

 

 

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 en av världens 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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