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Volvoorder på telematiksystem till 1 400
bussar i Brasilien
Volvo Bussar har fått sin hittills största order på telematiksystemet
ITS4mobility. Systemet ska monteras i 1 400 bussar i staden Goiânia i Brasilien
och kommer att förbättra effektiviteten i busstrafiken.

ITS4mobility är Volvo Bussars avancerade teknologiska plattform som dels stödjer
bussoperatörernas styrning av busstrafiken, dels ger passagerarna information på
hållplatser och i bussarna.
Systemet ger trafikledare möjlighet att i realtid följa samtliga bussar, var de finns och
hur de ligger till i förhållande till tidtabeller. Trafikledaren kan också hålla ständig
kontakt med förarna med hjälp av textmeddelanden. Tack vare systemet är det lättare
att hålla tidtabeller och att snabbt reagera på störningar i busstrafiken.
För passagerarna innebär ITS4mobility att de vid hållplatserna på ljustavlor kan se när
nästa buss avgår och ombord på bussarna får reda på nästa hållplats både via ljustavlor
och automatiska högtalarutrop.
En stor fördel med ITS4mobility är att systemet kan användas i alla typer av bussar,
oavsett tillverkare. I Goiânia har Volvo Bussar fått denna order trots att inte någon av
de 1 400 bussarna är en Volvobuss.
”Detta är ett tydligt bevis på att dagens Volvo inte längre i första hand är en
fordonstillverkare, utan en leverantör av transportlösningar”, säger Per Gabell, chef för
Volvo Bussar i Latinamerika.
2008-06-30
För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46
31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com
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Ladda ner bild här
http://ams.llr.se/erez4/erez?vtl=imageexpress/3/download_icp3.html&cmd=download
prepare&adhoc=1&src=*Oz9xSYA2nJJAw1ZbFhU3P,Eejd7GYIn1rA5gvdbPHKZ5iy
OO0yIRGMy2G0NTbL9kE15nSFsLv2HG.xS4/dx2Rnz3nu3qinJP7UkXt2BmlW14AEx4
WHw==

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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