
Trux presenterar nu ytterligare produkter till nya Volvo FH. Det är frontskyddet Offroad, 
som passar till lastbilar för anläggningstransporter och andra lastbilar som kräver hög 
markfrigång.

För många kan nog Offroad-frontskyddet till nya Volvo FH vara snarlik det större Highway, men 
Offroad saknar de nedre vingarna som gör att den passar utmärkt för lastbilar som kör på ojämnt 
underlag – till exempel skogs-, grus- och betongtransporter med flera.
Som Trux övriga frontskydd är även Offroad unikt designskyddat samt omsorgsfullt utformat efter 
bilens naturliga linjer. Produkten levereras i aluminium och som standard i det egenutvecklade 
Airflow-systemet, allt för så låg vikt och minsta luftmotstånd som möjligt.

Sedan Trux lanserade sin produktserie till nya Volvo FH så har det varit full fart i produktionen och 
förhoppningarna är att den ska öka ytterligare efter den uppskattade vårturnén med nya Volvo FH. 
– Frontskyddet Offroad är en viktig komponent i vår produktkatalog till nya Volvo FH och vi hoppas 
mycket på den. Försäljningen av våra tillbehör till nya Volvo FH har börjat positivt och vi tror att den 
kommer att gå ännu bättre efter att vi har avverkat vår Trux On Tour-turné genom Sverige säger 
Hasse Olsson, platschef på Trux i Ljusdal.

Trux turnerar just nu runt Sverige tillsammans med Volvo och visar upp sina produkter till nya Volvo FH. 
Se www.trux.se för mer information om var de befinner sig just nu.

Trux AB är marknadsledare i Europa inom området frontmonterad säkerhetsutrustning för tunga last-
bilar. Företaget grundades 1986 och de största enskilda marknaderna är Sverige, Norge och Tyskland.
Trux AB ligger i Ljusdal i det natursköna Hälsingland, mitt i Sverige och ingår i Mekanotjänst 
Holding AB som omsätter cirka 470 Mkr.

För mer information:
Hasse Olsson, platschef Trux Ljusdal: 0651-76 85 82
hasse.olsson@trux.se
www.trux.se
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Nya Volvo FH utrustad med Trux Offroad och Trux Top-Bar.


