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VOLVO FM X

Razvoj
vam zagotavlja 
Volvo Trucks



4 | VOLVO FMX



Ustvarjen za vaše 
izzive.

Volvo FMX ima vgrajenega več značaja, več prostora in več 
pametnih funkcij – poleg tega je učinkovitejši kot kadar koli 
prej. Je vaš partner in podaljšek vas samih. Pripravljen je na 

enake izzive kot vi. Ste vi pripravljeni nanj?

Za več informacij se obrnite na najbližjega 
pooblaščenega prodajalca



VEČ ZNAČ A JA

Brez kompromisov.
Vedno se je pripravljen soočiti z najzahtevnejšimi pogoji in se pri tem nikoli ne utrudi, hkrati pa je 
izpopolnjen, udoben ter enostaven za uporabo. Volvo FMX ne predstavlja zgolj surove moči in se 
s preprekami na poti dobro spopada. Naslednja razvojna stopnja zdaj ponuja še več notranjega 

prostora in udobja, večjo varnost ter orodja za še učinkovitejše delovanje.

Novi Volvo FMX je čvrst. Videz je znan, vendar je profil bolj 
pokončen, oblike gladkejše, robustni spodnji sprednji del pa ima 
več značaja. Okna so velika, vrata pa postavljena nizko, da je z 
voznikovega sedeža omogočena odlična vidljivost v vse smeri. 
Ustvarjen je za zahtevno okolje.

Takoj, ko sedete na voznikov sedež, še preden sploh zaženete 
motor, je jasno, da je to povsem nov voznikov prostor, s katerim 
boste premagovali zahtevne izzive. In takoj ko speljete, boste 
občutili, da imate večji nadzor nad močjo in zmogljivostjo svojega 
tovornega vozila kot kadar koli prej.
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Vse je 
zasnovano 
z razlogom. 



Z A SNOVA ZUNANJOS T I

Obraz razvoja. 
Ste zahteven voznik in iščete tovorno vozilo, ki vedno prispe na cilj, pri tem pa ni 
pomembno,ali po cesti ali po terenu? Natanko to je namen najnovejšega koraka 

v razvoju vozila Volvo FMX. Vse funkcije so na svojem mestu, da vam pomagajo.

Pokončna stebrička A in aerodinamična oblika kabine. Robustni 
spodnji sprednji del s še več značaja. Velika okna. Nizka vrata. 
Elegantna ogledala. Vsak posamezen element je zasnovan s 
posebnim namenom in je z razlogom na svojem mestu. 

Vse zgolj zato, da boste delo opravili na najučinkovitejši 
način in brez napora. Vse je na svojem mestu, da je vstop v 

kabino vozila Volvo FMX in izstop iz nje enostaven, da je vozilo 
vzdržljivo v zahtevnih pogojih, da je delo z njim enostavno in da 
imate odličen pogled z voznikovega mesta. Tako vam omogoča, 
da ste zanesljiv partner, ki izpolni obljube. Dan za dnem. To je 
razvoj vozila Volvo FMX.
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NOT R ANJOS T, K I  DELUJE

Natanko to, kar potrebujete. 
Tam, kjer pričakujete.

Roke na volanu in pogled na cesti – to je bil slogan ekipe, ki je oblikovala voznikov 
prostor. Voznikovemu prostoru smo posvetili še posebej veliko pozornosti  

samo zato, da tega ni treba početi vam.

Če se usedete v vozilo, boste desno roko samodejno položili 
na prestavno ročico I-Shift nove generacije. Funkcija nagiba 
premakne volan v vaš najljubši položaj. Zasveti instrumentna 
plošča z zaslonom z instrumenti, ki je povsem digitalen in 
dinamičen. Voznikov prostor je prilagodljiv in optimiziran za vse 
razmere, ne glede na to, ali opravljate dnevno preverjanje, vozite 
po zahtevnem terenu, ste namenjeni na svoje prevzemno mesto 
ali natovarjate tovorno vozilo.

Večino funkcij upravljate s krmilnimi elementi na volanu – 
tehnologija je izredno napredovala. Vse le zato, da so vaše roke 

lahko na volanu. Na desni strani vam stranski zaslon zagotavlja 
dostop do predstavnostnih funkcij, komunikacijskih orodij, slik 
nadzornih kamer in aplikacij. To je upravno središče vaše mobilne 
pisarne. Celotno okolje je intuitivno, prilagodljivo in dostopno – 
natanko tako, kot pričakujete. Če potrebujete več oprijema, samo 
obrnite krmilnik na plošči za preprečevanje zdrsa pogonskih koles 
v smeri urnega kazalca, da vklopite funkcije zapor diferenciala. 
Poleg vsega je kabina prostorna in polna domiselnih odlagalnih 
prostorov za vse, kar potrebujete.
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Ustvarjen, 
da vas pelje 
kamor koli.



VRHUNSK A MOBILNOS T

Naj vas teren  
ne zaustavi.

Ali vaši prevozi vključujejo vožnjo po slabih cestah ali celo brezpotjih? Brez skrbi,  
Volvo FMX smo zasnovali tako, da se lahko peljete, kamor koli želite,  

za lažjo pot pa smo dodali številne funkcije.

Funkcije vam zagotavljajo potreben, vendar ne pretiran oprijem in 
odmik podvozja od tal, ko to potrebujete. Ne glede na to, koliko osi 
potrebujete v svojem vozilu Volvo FMX, lahko vedno izberete tudi 
gnano sprednjo os. S samodejnim sistemom za preprečevanje 
zdrsa pogonskih koles se pogon sprednje osi vklopi le takrat, 
ko je to potrebno. To olajša manevriranje tovornega vozila in 
zagotavlja manjšo porabo gorivo.

Naše zračno vzmetenje zadnjih osi je ustvarjeno za tovorna 
vozila v gradbeništvu, saj zagotavlja odmik podvozja od tal kot 
pri listnatem vzmetenju v kombinaciji z udobjem in učinkovitostjo 
zračnega vzmetenja. Pritisk na vsako od zadnjih osi je optimiziran 
za boljši oprijem. 

Pri tandemskem pogonu lahko izberete tudi dvig tandemske 
gnane osi, ki omogoča odklop in dvig ene od gnanih osi, ko 
je ne uporabljate. Ta zagotavlja vašemu pogonu konfiguracije 
6×4 potreben oprijem v kombinaciji z varčno porabo goriva in 
okretnostjo konfiguracije 4×2.

Osi in zapore diferenciala vklopite tako, da krmilnik na 
plošči za preprečevanje zdrsa pogonskih koles, ki je preprosta 
za uporabo, obrnete v smeri urnega kazalca, da zagotavlja 
več oprijema. Na zaslonu instrumentne plošče imate popoln 
nadzor nad vsemi diferenciali in obremenitvijo posamezne osi. 
Volvo FMX je ustvarjen, da vas pelje do konca.
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MERI T VE

Po vaši meri.
Delovni prostor ali tovorni prostor? Vozite po urejenih ali slabih cestah ali celo brezpotjih? 

Tehnična ali zakonsko omejena nosilnost? Po hribovju ali ravnini, hitro ali počasi? 
Volvo FMX lahko preprosto prilagodite svojim potrebam.

Ali želite kompaktno dnevno kabino, spalno kabino, prostorno 
kabino Globetrotter ali vozite več potnikov in potrebujete 
kabino za ekipo? Vse so preprosto dostopne in ponujajo odlično 
vidljivost, udobje med vožnjo ter več prostora in še bolj domiselne 
odlagalne kotičke od teh, ki ste jih v modelu Volvo FMX morda 
že vajeni. Katera vam najbolj ustreza? Vlečete priklopnik ali 
nameravate namestiti nadgradnjo za prekucnik? Ali pa morda 
namensko zgrajeno nadgradnjo, prilagojeno vašim posebnim 
zahtevam? Ali potrebujete veliko nosilnost, vendar ne na račun 
manevrskih sposobnosti? Izbirajte med dvema, tremi, štirimi 
ali petimi osmi. Z eno, dvema ali tremi gnanimi osmi. Vsaka od 
zračno vzmetenih sprednjih osi je lahko obremenjena z 10 tonami 
tovora. Volvo FMX je na voljo tudi z zračnim vzmetenjem zadnjih 
osi za prevoze v gradbeništvu z bogato izbiro konfiguracij osi.

Morate upoštevati zakonske omejitve teže? Ali nameravate 
uporabljati tehnično nosilnost? Okvir šasije, konfiguracije osi in 
vgradnje lahko v tovarni prilagodimo vsem zahtevam. Vozite po 
zahtevnem terenu in potrebujete dodatno zaščito za motor ter 
druge bistvene dele? Dodajte čvrst ščitnik karterja.

Izbirate lahko med široko ponudbo pogonskih sklopov za 
Volvo FMX. Moč motorjev, ki jih lahko po želji poganjajo tudi 
alternativna goriva, znaša od 330 KM pri motorju D11 do  
540 KM pri motorju D13. Moč se prenaša z menjalnikom I-Shift 
– po želji tudi s prestavami za počasno vožnjo ali z dvojno sklopko 
– ali z menjalnikom Powertronic. Pooblaščeni prodajalec vam bo 
pomagal prilagoditi Volvo FMX tako, da ga kar najbolje izkoristite.

14 | VOLVO FMX





16 | VOLVO FMX



Vedno prispe na cilj. 
Po cesti in terenskih poteh.



VA ŠA PRODUK T IVNOS T

Pa opravimo nekaj 
resnega dela.

Vozilu Volvo FMX lahko dodate funkcije, ki vam pomagajo narediti več z manj truda 
in v krajšem času. Pomagali vam bomo ustvariti tovorno vozilo za vaše izzive.

Prevozna rešitev mora najti ravnovesje med parametri, kot so 
hitrost, moč, nosilnost, časi ciklov, razlike v uporabi, oprijem in 
številni drugi, da ustreza vašemu delu. Volvo FMX komaj čaka 
na zagotavljanje tega ravnovesja.

Preprost vstop v kabino in izstop iz nje sta na primer 
pomembnejša, če morate to storiti večkrat na dan. Volvo FMX 
ponuja nizek položaj med vožnjo, kar omogoča enostaven dostop 
in odlično vidljivost, vseeno pa zagotavlja prostor in udobje 
za vas ter vašo opremo ne glede na kraj dela. Poleg tega je 
prevoz težkega tovora po zahtevnem terenu veliko preprostejši 
z Volvovim dinamičnim krmilnim sistemom, ki vozniku olajša delo.

Koliko tovora želite prevažati? Na voljo je do pet osi. Po zaslugi 
zračnega vzmetenja ima vsaka od sprednjih osi nosilnost do 
10 ton, čvrst listnato vzmeten sklop osi pa lahko nosi do 38 ton, 
kar poskrbi za izjemno nosilnost vozila Volvo FMX. Za manj 

težavno manevriranje s težkim tovorom smo povečali krmilni kot 
pomožne osi pred in za gnano osjo.

Srce vozila Volvo FMX pa je seveda motor. Na voljo je 
moč motorja do 540 KM, da lahko izberete raven moči, ki jo 
potrebujete. I-Shift prestavi v pravem trenutku, da lahko motor 
pokaže vso svojo moč, načini vožnje menjalnika I-Shift pa so še 
enostavnejši za uporabo. I-Shift s prestavami za počasno vožnjo 
omogoča enostavno speljevanje s težkim tovorom, počasno 
vožnjo in gospodarno porabo goriva pri visokih hitrostih, medtem 
ko menjalnik Powertronic prestavlja popolnoma brez prekinitve 
prenosa moči.

Za volanom niste zgolj v odličnem položaju za vožnjo, ampak 
imate na stranskem zaslonu tudi dostop do vseh komunikacijskih 
orodij, ki jih potrebujete za učinkovito delo. Ko je vse, kar 
potrebujete, organizirano in dostopno, je delo lažje.
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Volvo FMX 
je popolnoma 
pripravljen.



VAŠA VARNOST

Popoln nadzor. 
Vključno z varnostjo.

Želimo, da imate popoln nadzor nad svojim tovornim vozilom, hkrati pa vam 
želimo zagotoviti varnost. In če se kar koli zgodi, želimo, da ste dobro zaščiteni. 

Zato smo v vozilu Volvo FMX izdatno poskrbeli za varnost.

Kabina vozila Volvo FMX ponuja vidljivost, ki jo lahko prekosi le 
redkokdo v panogi, saj jo sestavljajo velika okna in optimizirana 
ogledala ter kamera na sopotnikovi strani, ki se vklopi ob zavojih 
in pokriva območje v bližini tovornega vozila na sopotnikovi 
strani. Skupno je mogoče priključiti osem kamer za boljši 
pregled med vožnjo. Tako boste vedeli, kaj se dogaja okoli vas, 
in se lahko odzvali z neposrednim krmiljenjem za nemoteno 
vodljivost. S funkcijo za vožnjo po klancu navzdol se hitrost 
zadrži z dopolnilnimi zavorami, kolesne zavore pa se vklopijo le, 
če je to potrebno.
 Sistemi za podporo, kot so opozorilo pred trkom z zaviranjem 
v sili, Volvov dinamični krmilni sistem s podporo stabilnosti in 

pomoč za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu, pomagajo 
v razmerah, ki bi bile sicer lahko katastrofalne. Njihov namen 
ni zagotavljanje udobja, ampak so to varnostne funkcije, ki 
vam pomagajo odpraviti nevarnost in obdržati vozilo znotraj 
predvidenih varnostnih rezerv. Dynafleet Safety vam omogoča, 
da prepoznate možnosti za izboljšavo.

Če pride do nesreče, sedite v verjetno najbolje zaščiteni kabini 
v prevozniški panogi. Kabini, ki presega predpisane varnostne 
zahteve. Dobro ste zaščiteni. 

Varnost je naše glavno vodilo. Že več kot 50 let imamo lastno 
ekipo za raziskovanje nesreč, zato vemo, kako celostno pristopiti 
k varnosti. Vse je vgrajeno.
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VA ŠA R A ZP OLOŽL JIVOS T

Pripravljen takrat kot vi.
Pravočasno natovorite, vozite in dostavite. Šteje čas, ko uporabljate svoje tovorno vozilo. 

Volvo FMX smo izdelali, da bo pripravljen vedno, ko ste pripravljeni vi, in da vam prihrani 
nenačrtovane postanke. Podporo lahko prilagodite, da ustreza ritmu vašega posla.

Trpežno tovorno vozilo je temelj kar največje razpoložljivosti. 
Volvo FMX je narejen z namenom, da vas nikoli ne razočara – 
vse od izbranih oblik in materialov do ponujenih rešitev vam 
zagotavlja, da lahko greste naprej. Robustni odbijač se ne zlomi. 
Ščitnik karterja varuje karter, cevi in hladilni sistem motorja.

Sestavni deli in sistemi se sčasoma obrabijo tudi v tovornem 
vozilu Volvo. Volvo FMX lahko na daljavo komunicira z delavnico 
in sporoči podatke o svojem stanju, kar omogoča načrtovanje 
servisiranja in popravil glede na dejansko delovanje. S tem lahko 
nepredvidene postanke zamenjate za načrtovane ukrepe, ki 
zahtevajo manj časa v delavnici in pomenijo nižje stroške za vas. 

Najboljši način za povečanje razpoložljivosti je zlata pogodba 
Volvo, ki za pavšalni mesečni znesek vključuje vse potrebne 
servise in popravila. Različica Flexi-Gold ponuja iste storitve, 
vendar je strošek vezan na vaše dejansko število prevoženih 
kilometrov na mesec. Če se število kilometrov zmanjša, se 
zmanjša tudi strošek servisov in popravil. Ta izbira je primerna, 
če se obseg vašega poslovanja med letom spreminja. Tako boste 
vedno imeli na voljo tovorno vozilo, ki je pripravljeno takrat kot vi. 

Če želite prilagoditi storitve svojim potrebam, si oglejte 
spletno mesto volvotrucks.si ali se obrnite na pooblaščenega 
prodajalca.
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VOLVO FM X

Podatki. Različice. 
Dodatna oprema.



Kabina za ekipoKabina Globetrotter

Prilagodite si svoje vozilo 
Volvo FMX.

Tukaj je navedenih le nekaj možnosti, ki so na voljo za prilagajanje vozila Volvo FMX vašim 
potrebam. Vse tehnične podatke in informacije o vsej možni opremi najdete pri lokalnem 

pooblaščenem prodajalcu vozil Volvo ali na spletnem mestu volvotrucks.si.

Kabine

Spalna kabina

Dnevna kabina

Nizka spalna kabina

Nizka dnevna kabina

26 | VOLVO FMX



4×4

I-SHIFT

Menjalnik z delilnikom in preklopnikom območij z 12 prestavami s sistemom samodejnega prestavljanja. Različica s prestavami za počasno 
vožnjo omogoča počasno vožnjo s popolnim nadzorom moči.

Tip Najvišja prestava Navor motorja (Nm) Največja dovoljena skupna masa kompozicije (tone)

AT2412F Neposredna 2400 44

AT2612F Neposredna 2600 100

ATO2612F Hitra 2600 100

Konfiguracije osi – vlačilec

4×2

8×2
(dvojna 
sprednja os)

4×4

8×2
(tridem)

6×2
(pomožna os 
pred gnano)

8×4
(dvojna 
sprednja os)

6×2 
(pomožna 
os za 
gnano)

6×2
(pomožna 
os za 
gnano)

8×4
(pomožna os 
pred gnano 
osjo tridem)

6×4

6×4

8×4
(pomožna 
os za gnano 
osjo tridem)

6×6

6×6

 = Gnana os.
 = Negnana os (pomožna os pred/za gnano osjo ali sprednja os).

8×6
(dvojna 
sprednja os)

10×4
(dvojna 
sprednja os, 
pomožna os 
za gnano)

10×6
(dvojna 
sprednja os, 
pomožna os 
za gnano)

Konfiguracije osi – šasija s kabino

Motorji

11-LITRSKI Največja moč Največji navor

D11K330 (245 kW) 330 KM pri 1700–1800 vrt/min 1600 Nm pri 950–1400 vrt/min

D11K380 (280 kW) 380 KM pri 1700–1800 vrt/min 1800 Nm pri 950–1400 vrt/min

D11K430 (317 kW) 430 KM pri 1700–1800 vrt/min 2050 Nm pri 1058–1400 vrt/min

D11K460 (339 kW) 460 KM pri 1700–1800 vrt/min 2200 Nm pri 1050–1400 vrt/min

13-LITRSKI

D13K420 (309 kW) 420 KM pri 1400–1800 vrt/min 2100 Nm pri 860–1400 vrt/min

D13K460 (345 kW) 460 KM pri 1400–1800 vrt/min 2300 Nm pri 900–1400 vrt/min

D13K500 (368 kW) 500 KM pri 1530–1800 vrt/min 2500 Nm pri 980–1270 vrt/min

D13K540 (397 kW) 540 KM pri 1460–1800 vrt/min 2600 Nm pri 1000–1460 vrt/min

Menjalniki

POWERTRONIC

Popolnoma samodejni planetni menjalnik s pretvornikom navora in hladilnikom olja. Menja prestave brez prekinitve dovoda moči med 
prestavljanjem.

Tip Najvišja prestava Navor motorja (Nm) Največja dovoljena skupna masa kompozicije (tone)

PT2106 Neposredna 2100 44

PT2606 Neposredna 2600 60

4×2

Zgoraj je prikazanih nekaj možnosti tehničnih podatkov, vendar lahko izbirate še med številnimi drugimi.
Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca vozil Volvo ali obiščite spletno mesto volvotrucks.si.

8×4
(pomožna os 
pred gnano)



DODAT NA OPREMA

Vaše tovorno vozilo. 
Vaša izbira.

Volvo FMX ni popolnoma dokončan, dokler ne sedite za njegovim volanom – z vso opremo in 
funkcionalnostjo, ki ju potrebujete za svoje delo in življenje na cesti. Imamo dodatno opremo, 

s katero lahko svoje tovorno vozilo opremite popolnoma po svojih željah. Izbira je vaša.

Oglejte si spletno mesto volvotrucks.si ali se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem 
za več informacij o tem, kako lahko vozilo resnično uredite po svoje
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Sedem razlogov za nakup 
tovornega vozila Volvo FMX.

Lastnosti, ki prinašajo uspeh: na cesti in na terenu.

1
VIDLJIVOST. Volvo FMX zagotavlja odlično 
vidljivost s svojimi velikimi okni in odlično 
zasnovanimi ogledali. Poleg tega lahko dodate 
do osem kamer – vključno s kamero v vzvratnem 
ogledalu na sopotnikovi strani, ki se vklopi ob zavojih 
– slike kamer pa so prikazane na stranskem zaslonu. 

Tako boste imeli nadzor nad prometom, tovornim vozilom 
in tovorom. 

3
ERGONOMSKO DELOVNO MESTO. 
Volvo FMX vam omogoča, da učinkovito opravite 
delo in pri tem niste prekomerno utrujeni. 
V kabino lahko enostavno in varno vstopite ter 
iz nje izstopite. S funkcijo nagiba volanskega 
obroča vsak voznik najde popoln položaj za 

vožnjo, Volvov dinamični krmilni sistem pa je zasnovan tako, da 
preprečuje obremenitev voznikovih ramen.

2
PRAVA MERA MOČI. Na voljo ni nič manj kot 
sedem možnosti motorjev z močjo med 330 KM 
in 540 KM, ki jih lahko poganjajo tudi alternativna 
goriva. Volvo FMX lahko enostavno prilagodite 
svojim potrebam glede zmogljivosti in vsem 
posebnim zahtevam stranke. 
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4
NOSILNOST. Volvo FMX vam je na voljo z 
nosilnostjo, ki je optimizirana glede na vaše 
potrebe, ne glede na to, ali uporabljate največjo 
tehnično nosilnost ali največjo zakonsko 
omejeno nosilnost. Poleg tega je lahko vsaka od 
zračno vzmetenih sprednjih osi obremenjena 

z 10 tonami tovora. Če pa je tovor zelo težek, je na voljo sklop 
osi z listnatimi vzmetmi z nosilnostjo do 38 ton, razpoložljiva 
največja skupna masa kompozicije pa je do 150 ton.

6
ROBUSTNA ZUNANJOST. Volvo FMX 
je ustvarjen zato, da se spopade s težkim 
terenom. Spodnji sprednji del s čvrstim jeklenim 
odbijačem in ščitnikom karterja zagotavlja, da 
so bistvene funkcije, kot so žarometi in pogonski 
sklop, dobro zaščitene tudi med vožnjo po 

terenu. Če pa je dele jeklenega odbijača treba zamenjati, to ni 
težka naloga.

5
VOZNIKOV PROSTOR. Instrumentna plošča je 
popolnoma digitalna in prilagojena vašemu 
tovornemu vozilu, potrebam ter zahtevam vožnje. 
Nad zaporami diferenciala in obremenitvijo na 
vsaki osi imate popoln nadzor. Za boljši oprijem 
zgolj obrnite krmilnik na plošči za preprečevanje 

zdrsa pogonskih koles v smeri urnega kazalca. Na stranskem 
zaslonu lahko upravljate svoja komunikacijska orodja. 

7
PONUDBA MENJALNIKOV I-SHIFT. 
Za Volvo FMX lahko izbirate med široko paleto 
strojne in programske opreme družine I-Shift. 
Načini vožnje menjalnika I-Shift še nikoli niso bili 
enostavnejši za uporabo. Prestave za počasno 
vožnjo omogočajo veliko maso kompozicije in 

hkrati varčno porabo goriva pri višji hitrosti. I-Shift z dvojno 
sklopko prestavlja brez prekinitve prenosa moči. Ne glede na 
izbiro je varna in učinkovita vožnja popolnoma enostavna.



VOLVO FM X

Odločite se za 
naslednji korak.

Razvoj se nadaljuje. To je tovorno vozilo, ki vedno 
prispe na cilj – po cesti ali po terenu. O svojih izzivih 
se posvetujte z lokalnim pooblaščenim prodajalcem in 
prilagodite vozilo Volvo FMX tako, da jih premagate. 
Prilagodljivi paketi financiranja in zavarovalne police 

Volvove službe finančnih storitev pomagajo  
uresničiti naložbo in jo zaščititi.

Najdite najbližjega prodajalca na spletnem mestu volvotrucks.si
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Tukaj navedena ali prikazana oprema lahko spada med opremo za doplačilo ali dodatno opremo in se lahko med državami razlikuje glede na lokalne predpise. 
Pooblaščeni prodajalec vozil Volvo vam bo z veseljem dal podrobnejše informacije. Barve se lahko zaradi omejitev postopka tiskanja nekoliko razlikujejo. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehničnih podatkov izdelkov brez predhodnega opozorila.





Del družine.
Razvoj se nadaljuje v celotni družini tovornih vozil.

Več informacij najdete pri lokalnem pooblaščenem prodajalcu 
ali na spletnem mestu volvotrucks.si

VOLVO FH16 Naše najzmogljivejše 
tovorno vozilo, izdelano za najzahtevnejša 
okolja. Z lahkoto ohranja visoko 
povprečno hitrost in nosilnost na 
hribovitih poteh. Ponuja najvišjo raven 
udobja na cesti.

Moč motorja: 550–750 KM.
Kabine: pet velikosti.
Možnosti goriva: dizel, biodizel, HVO.

VOLVO FM Vsestransko, udobno in 
varno tovorno vozilo za marljivega 
voznika. Odlikujeta ga učinkoviti prevoz 
z majhno maso šasije in preprost vstop v 
kabino. Udobno delovno mesto z odlično 
vidljivostjo.

Moč motorja: 330–500 KM.
Kabine: šest velikosti.
Možnosti goriva: dizel, LNG, 
biodizel, HVO.

VOLVO FH Vrhunska izkušnja prevoza 
na velike razdalje. Po meri narejeno 
tovorno vozilo, ki izboljša poslovanje z 
odlično razpoložljivostjo in optimizirano 
porabo goriva. Odlično delovno okolje 
zagotavlja udobje voznikom, ki svoje 
življenje preživijo na cesti.

Moč motorja: 420–540 KM
Kabine: pet velikosti.
Možnosti goriva: dizel, LNG, 
biodizel, HVO.

VOLVO FE Omogoča veliko nosilnost 
v bolj kompaktni in okretni obliki. 
Preprosta vožnja z edinstvenimi značil-
nostmi za boljšo vidljivost in ergonomijo. 
Na voljo tudi s popolnoma električnim 
pogonskim sklopom.

Moč motorja: 250–350 KM.
Električno: 400 kW/330 kW.
Kabine: štiri velikosti.
Možnosti goriva: dizel, CNG, biodizel, 
HVO, elektrika.

VOLVO FL Omogoča veliko nosilnost in 
zagotavlja odlično zmogljivost na lahkem 
terenu v kompaktni obliki. Preprost 
za voznika in nezahteven za lastnika. 
Na voljo tudi s popolnoma električnim 
pogonskim sklopom.

Moč motorja: 210–280 KM. 
Električno: 200 kW/165 kW.
Kabine: tri velikosti.
Možnosti goriva: dizel, HVO, elektrika.
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