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PRESSMEDDELANDE 

Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan 
med upp till 30 % 

 
 

Volvo Lastvagnars intelligenta och automatiserade I-Shift-växellåda är nu snabbare än 
någonsin. Den snabbare responsen ger förbättrad körbarhet och jämnhet vid körning av 
både dieseldrivna och elektriska tunga lastbilar. 
 
Den betydande förbättringen av körbarheten, som har lagts till drivlinor på alla utsläppsnivåer, 
uppnås genom det nya sättet på vilket I-Shift-växellådan interagerar med motorn. Uppdateringen 
inkluderar snabbare kopplingsaktivering som resulterar i ett kortare vridmomentavbrott. Det gör 
också växlingen mjukare, för en mer harmonisk körupplevelse. 
 
– Snabbare växling gör det möjligt att optimera växlingsvalet mer effektivt. Och ju fler skiftande 
händelser som vägen och terrängen kräver, desto mer kommer förbättringarna att uppskattas av 
föraren. Med upp till 30 % snabbare växling som nu är möjlig med I-Shift, kommer förarna säkert att 
uppleva en mycket positiv skillnad, säger Pär Bergstrand, Heavy Duty Transmission Manager på 
Volvo Lastvagnar. 
 
Höghastighetsväxlingen har möjliggjorts baserat på flera viktiga förbättringar. För det första ger 
uppdaterade sensorer nu data med högre noggrannhet till styrenheten, som har ny programvara och 
en snabbare mikroprocessor, för mycket snabbare beräkningstider. För det andra gör en extra skiva i 
växellådans broms att den reagerar snabbare inför en växling, så det kan göras tidigare. Slutligen har 
luftvolymen också minskat i olika aktiveringssystem, till exempel växelgafflarna, kopplingen och 
växellådans broms, för att ytterligare möjliggöra en snabbare växling. 
 
När I-Shift lanserades 2001 var det den första automatiserade växellådan någonsin utvecklad för 
tunga lastbilar. Den har förmågan att arbeta med hela drivlinan, eftersom detta transmissionssystem 
är skräddarsytt för motor- och fordonskomponenter redan från utvecklingsfasen, vilket bidrar till 
lägre bränsleförbrukning – och därmed minskad miljöpåverkan. Den främjar också ökad säkerhet och 
andra viktiga fördelar, inklusive minskat buller, vibrationer och fysisk belastning på föraren. 
 
Dessa senaste framsteg för att åstadkomma 30 % snabbare växlingar är ytterligare ett bevis på 
Volvos ständiga, kontinuerliga förbättringsåtgärder för att ge bättre övergripande körbarhet.  
 
– Med alla förbättringar och nya varianter genom åren har I-Shift haft en enastående förmåga att 
lösa allt mer avancerade uppgifter på effektiva sätt. Det innebär inte bara att leverera hög prestanda 
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och bränsleeffektivitet utan också enastående körbarhet och komfort för förarna, avslutar Pär 
Bergstrand. 
 
Idag är alla tunga Volvolastbilar byggda med I-Shift som standard. Sedan lanseringen har mer än en 
miljon lastbilar sålts globalt med Volvos unika I-Shift-teknik. 
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För mer information, kontakta:  
 
Susanne Frödin 
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige 
Telefon: +46 31 322 08 20 
E-post: susanne.frodin@volvo.com   
 
Pressfoton och filmer finns att ladda ner i Volvo Lastvagnars mediabank: 
http://images.volvotrucks.com.  
 
 
 
 
Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga 
till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av 
återförsäljare med 2 200 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 13 olika länder och 
under 2021 levererades cirka 123 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnar är en del av 
Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt 
marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och 
service. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. 
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