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EU legislation – CO2 trucks

Declaration
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CO2-reduction via energy efficiency
The Volvo Concept Truck a long-haul hybrid
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CO2-reduction with LNG
Customer experience: Performance, reliability, CO2 & cost reduction
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Volvo FE CNG
Refuse and Distribution
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CO2-reduction with Electric trucks
Volvo FL Electric and FE Electric
Sales start 2019
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We all need to work together

Transport
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Consumers

Transport
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