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Volvoorder på 180 bussar till New York City
Volvo Bussar har fått en order på 180 bussar till kollektivtrafiken i New York
City via sina dotterbolag Prevost och Nova Bus. Kunden vill i ett första skede
testa hur bussarna klarar de krav som ställs i New York-trafiken.

Kunden är MTA New York City Transit som ansvarar för tunnelbane- och busstrafiken
i New York City. Företaget har Nordamerikas största bussflotta med 4500 bussar.
Volvo Bussar har via sina två dotterbolag i Nordamerika fått två viktiga ordrar den
senaste tiden.
För Prevost handlar det om en order på 90 st bussar av modellen X3-45. Bussen skall
användas för expresstrafik för pendlare och kommer att anpassas till de krav som New
York City Transit har. Det handlar bland annat om ändringar som förenklar på- och
avstigning, ökar passagerarnas säkerhet, underlättar underhållet och ger lägre
driftskostnader.
New York City Transit har gett ordern till Prevost för att kunna testa modellen X3-45
när det gäller hållbarhet, tillförlitlighet och livscykelkostnader. Den första bussen
levereras i juli i år och de resterande 89 bussarna mellan oktober 2011 och januari
2012.
Nova Bus levererade förra året 90 ledbussar till New York City Transit. Företaget har
nu fått en order på 90 st 12-metersbussar av modellen Nova LFS. Nova kommer att
leverera bussarna i tre olika konfigurationer så att kunden kan testa olika tekniska
lösningar.
Novabussarna skall byggas i företagets fabrik i Plattsburgh i delstaten New York och
leveranserna sker första halvåret 2011.
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För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46
31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com
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