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VO LVO F M

Razvoj
vam zagotavlja
Volvo Trucks
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Pripravljen za
vaše podjetje.
Volvo FM ima mehkejše robove ter je prostornejši in
pametnejši kot kadar koli prej. Je vaša pisarna na kolesih.
Hkrati je vaš poslovni partner in podaljšek vas samih.
Orodje, ki vas bo peljalo daleč. Ste pripravljeni?
Za več informacij se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca
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O K R E T EN I N S P O S O B EN

Pisarna na kolesih.
Vedno je bil sodelavec, ki poskrbi za nemoteno delo, zdaj pa ga lahko prilagodite, da bo specializiran
natanko za vaše vrste prevozov. Razvoj vam prinaša pametno in vsestransko vozilo Volvo FM,
ki ima zdaj še več notranjega prostora in nudi še več udobja, razširjene varnostne
funkcije in orodja za še bolj učinkovit dan.
Že na prvi pogled je jasno, da je to naslednji korak v razvoju.
Videz je znan, vendar je profil bolj pokončen, oblike mehkejše in
značaj žarometov izrazitejši. Okna so velika, vrata pa postavljena
nizko, da je z voznikovega sedeža omogočen odličen pregled
v vse smeri.

Takoj, ko sedete na voznikov sedež, še preden sploh zaženete
motor, vidite, da je to povsem nov voznikov prostor, ki je zasnovan
tako, da vam olajša delo. Na cesti pa boste takoj začutili vozno
zmogljivost Volvovega pogonskega sklopa.
To tovorno vozilo je pripravljeno na nov delovni dan.

Vse je
zasnovano
z razlogom.
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Z A S N OVA Z U N A N J O S T I

Obraz razvoja.
Ali ste marljiv voznik, ki želi imeti svoje delo in dogajanje v prometu pod nadzorom?
Oglejte si naslednjo razvojno stopnjo vozila Volvo FM. To je delovno mesto
na kolesih. In vi imate popoln nadzor.

Pokončen profil in aerodinamična oblika kabine. Kultni žarometi.
Velika okna, nizka vrata in elegantna ogledala. Linije, ki tečejo
okoli sprednjih vogalov in se raztezajo nazaj, poudarjajo
vso vgrajeno učinkovitost.
Vse je na svojem mestu z razlogom: da lahko delo opravite
kar najučinkoviteje in tovor dostavite pravočasno. Volvo FM

omogoča enostaven vstop v kabino in izstop iz nje, je preprost
za uporabo, z voznikovega sedeža pa se odpira jasen pogled
na okolico. Zasnovali smo ga kot zanesljivega partnerja, ki vam
pomaga pri doseganju ciljev. Ki vam utira pot do dobička in
uspeha. Dan za dnem.
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N O T R A N J O S T, K I D EL U J E

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
s polno hitrostjo po avtocesti, 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 in
aplikacij. To je upravno središče vaše mobilne pisarne. Celotno
okolje je intuitivno, prilagodljivo in dostopno – natanko tako, kot
pričakujete. Poleg vsega je kabina prostorna in polna domiselnih
odlagalnih prostorov za vse, kar potrebujete.

Odlična vidljivost
in udobje med
vožnjo.
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M ER I T V E

Po vaši meri.
Bivalni prostor ali tovorni prostor? Želite večjo težo ali prostornino? Vozite na urbanih
območjih ali na velike razdalje med logističnimi središči? Po hribovju ali ravnini,
hitro ali počasi? Volvo FM je najbolj vsestransko uporabno tovorno vozilo
v naši ponudbi in se prilagodi vsem razmeram.

Na izbiro imate šest velikosti kabin. Od kompaktnih dnevnih
kabin, s katerimi povečate tovorni prostor in še vedno udobno
vozite, do prostornih spalnih kabin ter kabin Globetrotter. Vse so
preprosto dostopne in omogočajo odlično vidljivost ter udobje
med vožnjo. Vse kabine so prostorne in vključujejo še bolj
domiselne odlagalne prostore od teh, ki ste jih v modelu Volvo FM
morda že vajeni. Katera vam najbolj ustreza?
Vlečete priklopnike ali potrebujete ploščad za tovor?
Ali katero drugo namensko zgrajeno nadgradnjo? Šasija je
dobro pripravljena za izdelavo nadgradnje in jo lahko z lahkoto
prilagodite za svojo prevozno rešitev. Ali potrebujete veliko
nosilnost, vendar ne na račun manevrskih sposobnosti? Izbirajte
med dvema, tremi, štirimi ali petimi osmi. Za večjo nosilnost in

prilagodljivost je lahko vsaka od zračno vzmetenih sprednjih osi
obremenjena z 10 tonami tovora. Če želite manjšo težo in vam
ni treba premagovati zahtevnega terena, se lahko odločite za
Volvo FM z značilnostmi lahkih tovornih vozil, ki vam omogoča
večjo nosilnost ter produktivnost.
Za Volvo FM je na voljo bogata izbira pogonskih sklopov.
Izbirajte med dizelskimi motorji z močjo od 330 KM do 500 KM,
ki jih lahko po želji poganjajo tudi alternativna goriva. Na voljo
je celo Volvo FM LNG na plin. Moč se prenaša z menjalnikom
I-Shift – po želji tudi s prestavami za počasno vožnjo ali z dvojno
sklopko.
Lokalni pooblaščeni prodajalec vam bo pomagal prilagoditi
Volvo FM osebnim željam in zahtevam.
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VA Š A P R O D U K T I V N O S T

Pa opravimo nekaj
resnega dela.
Vozilu Volvo FM lahko dodate funkcije, ki vam pomagajo narediti več z manj truda
in v krajšem času. Tovorno vozilo vam bomo pomagali prilagoditi potrebam in delu.

Pri nekaterih vrstah prevoza pomeni produktivnost mnogo več
kot zgolj povprečno hitrost in nosilnost. Prav tako pomembna je
vzvratna vožnja do nakladalnih ploščadi, natovarjanje, dostava,
raztovarjanje, administrativno delo in druga opravila, ki določajo,
koliko boste naredili v času delovne izmene. To tovorno vozilo je
pripravljeno na iskanje ravnovesja.
Preprost vstop v kabino in izstop iz nje sta na primer
pomembnejša, če morate to storiti večkrat na dan. Kabina
vozila Volvo FM zaradi nizkega položaja med vožnjo omogoča
enostaven dostop in odlično vidljivost, vseeno pa zagotavlja
prostor in udobje za dejavnega poklicnega voznika. Poleg
tega je manevriranje po ozkih prehodih in med prenatrpanimi
skladiščnimi ploščadmi veliko lažje z Volvovim dinamičnim
krmilnim sistemom ter s pomožno osjo pred in za gnano osjo, ki
omogoča velike krmilne kote.

Srce vozila Volvo FM pa je seveda motor. Izbirate lahko med
motorji D11 z močjo od 330 KM do 460 KM in motorji D13
z močjo do 500 KM. Za vsako potrebo obstaja ustrezna moč
motorja. 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.
Z menjalnikom I-Shift z dvojno sklopko pa lahko brez težav
ohranjate visoko povprečno hitrost tudi na hribovitem terenu.
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.

To tovorno vozilo
je pripravljeno
na vse.
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Udobno delovno
mesto na kolesih.
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VA Š A G O S P O DA R N A P O R A B A G O R I VA

Šteje to, kar vam
vozilo nudi.
Vaše tovorno vozilo je čarobni stroj. V vaših rokah gorivo pretvori v prevoz in donosen
posel. Z vozilom Volvo FM imate svoje stroške goriva in okoljski odtis pod nadzorom.
Predvsem pa boste vsako kapljico zagotovo kar najbolje izkoristili.

Količina porabljenega goriva vam pove veliko o varčnosti
porabe, vendar vam ne predstavi celotne slike o produktivnosti,
ki jo iztisnete iz vsake kapljice. Vse od aerodinamične kabine
in pogonskih sklopov vozila Volvo FM do storitev upravljanja
voznega parka je zasnovano za varčevanje z gorivom, vendar ne
na račun zmogljivosti ali produktivnosti.
Ne glede na izbrano raven moči bo motor vozila Volvo FM
iz vsake kapljice goriva iztisnil vso možno zmogljivost. Pri nizkem
številu vrtljajev je na voljo veliko navora, I-Shift pa vedno
izbere ustrezno prestavo in prestavi v pravem trenutku. I-Shift
s prestavami za počasno vožnjo zagotavlja odlično sposobnost

speljevanja in počasne vožnje, hkrati pa tudi pri višji hitrosti
ohranja varčno porabo goriva ter udobje. Z menjalnikom I-Shift
z dvojno sklopko boste lahko na hribovitih poteh ohranili visoko
hitrost in varčevali z gorivom.
Če želite še dodatno zmanjšati svoj okoljski odtis, ne da bi
okrnili zmogljivost, si oglejte model Volvo FM LNG na plin.
Če želite, da bo varčna poraba goriva še preprostejša, si oglejte
I-See. Sistem optimizira hitrost in spreminjanje prestav glede na
topografijo vaših poti.
Z vozilom Volvo FM vas bo gorivo peljalo dlje v vseh pomenih
besede.
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VA Š A VA R N O S T

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 FM izdatno poskrbeli za varnost.

Kabina vozila Volvo FM ponuja vidljivost, ki jo lahko prekosi le
redkokdo v panogi. Sestavljajo jo velika okna in optimizirana
ogledala, za še boljši pogled pa vam je na voljo tudi dodatno
spodnje okno v sopotnikovih vratih. Kamera na sopotnikovi
strani, ki se vklopi ob zavojih, 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 Š A R A Z P O L OŽ L J I VO S T

Pripravljen takrat kot vi.
Pravočasno natovorite, vozite in dostavite. Šteje čas, ko uporabljate svoje tovorno vozilo. Volvo FM
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 FM je narejen z namenom, da vas nikoli ne razočara –
vse od izbranih oblik in materialov do ponujenih rešitev vam
zagotavlja, da lahko greste naprej. Sistem dvojnih akumulatorjev
zagotavlja zagon motorja, tudi če med prenočevanjem v kabini
uporabljate veliko opreme. Namen vsega tega je zagotavljanje
vaše razpoložljivosti.
Sestavni deli in sistemi se sčasoma obrabijo tudi v tovornem
vozilu Volvo. Volvo FM 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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VO LVO F M

Podatki. Različice.
Dodatna oprema.
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Prilagodite svoje vozilo
Volvo FM.
Tukaj je navedenih le nekaj možnosti, ki so na voljo za prilagajanje vozila Volvo FM 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

Nizka dnevna kabina

Dnevna kabina

Nizka spalna kabina

Spalna kabina

Kabina Globetrotter

Kabina za ekipo

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

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

G13C420 (309 kW) na plin

420 KM pri 1400–1800 vrt/min

2100 Nm pri 1000–1400 vrt/min

G13C460 (338 kW) na plin

460 KM pri 1700–1800 vrt/min

2300 Nm pri 1050–1400 vrt/min

13-LITRSKI

Menjalniki
I-SHIFT

Menjalnik z delilnikom in preklopnikom območij z 12 prestavami s sistemom samodejnega prestavljanja. Različica z dvojno sklopko
(SPO2812) omogoča hitro, nemoteno in udobno prestavljanje. 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

SPO2812

Hitra

2800

80

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

Konfiguracije osi – vlačilec

4×2

6×2
(pomožna os
pred gnano)

6×2
(pomožna
os za
gnano)

6×4

8×4

Konfiguracije osi – šasija s kabino

4×2

6×2
(pomožna
os za
gnano)

6×2
(pomožna
os pred
gnano)

8×4
(pomožna os
pred gnano
osjo tridem)

8×4
(pomožna
os za gnano
osjo tridem)

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

6×4

8×2
(dvojna
sprednja os)

8×2
(tridem)

8×4
(dvojna
sprednja os)

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

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.
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D O DAT N A O P R EM A

Vaše tovorno vozilo.
Vaša izbira.
Volvo FM 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 FM.
Najpomembnejše značilnosti delovnega mesta na kolesih.

1

SODOPANE KABINE. Pokončen profil zagotavlja
več notranjega prostora, velika okna in nizka
vrata za odlično vidljivost okoli tovornega vozila
tudi v okoljih z gostim prometom. Z vrhunskimi
materiali in domiselnimi odlagalnimi prostori
v kabini je Volvo FM sodobno delovno mesto za
dejavne voznike.

2

PREPROSTO
PRILAGAJANJE.
Izbirate
lahko med devetimi različnimi motorji, vključno
z motorji na plin. Katera od šestih velikosti
kabine vam ustreza? Ali potrebujete dve, tri,
štiri ali pet osi? Volvo FM lahko enostavno
prilagodite svojim potrebam glede zmogljivosti
in vsem posebnim zahtevam stranke.

3

ERGONOMSKO
DELOVNO
MESTO.
Volvo FM 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.

4

NOSILNOST. Če želite povečati nosilnost
za prevoze, kjer je potrebna nižja teža, lahko
izberete presenetljivo lahko različico. 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.

5

VOZNIKOV PROSTOR. Instrumentna plošča
je popolnoma digitalna in prilagojena vašemu
tovornemu vozilu, potrebam ter zahtevam
vožnje. S stranskim zaslonom lahko nadzorujete
svoja komunikacijska orodja in aplikacije. Tako
boste imeli roke na volanu in pogled na cesti.

6

VIDLJIVOST. Volvo FM 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.

7

PONUDBA
MENJALNIKOV
I-SHIFT.
Za Volvo FM lahko izbirate med široko paleto
strojne in programske opreme družine I-Shift.
Načini vožnje menjalnika I-Shift še nikoli niso bili
enostavnejši za uporabo. I-Shift z dvojno sklopko
s prestavami za počasno vožnjo, s katerimi lahko
speljete počasi in vozite varčno, prestavlja brez prekinitve prenosa
moči. I-Shift popolnoma poenostavi varno in gospodarno vožnjo.
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Odločite se za
naslednji korak.
Razvoj se nadaljuje. To je premikajoče se delovno mesto, vaša
pisarna na kolesih. O svojih izzivih se posvetujte z lokalnim
pooblaščenim prodajalcem in prilagodite vozilo Volvo FM 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
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.
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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 najzahtev
nejša 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 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 značilnostmi za
boljšo vidljivost in ergonomijo. Na voljo
tudi s popolnoma električnim pogonskim
sklopom.

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

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

VOLVO FMX Robustno, pametno in
varno tovorno vozilo, ki zagotavlja najvišjo
raven razpoložljivosti in produktivnosti
tudi v najzahtevnejših okoljih. Zagotavlja
udobno vožnjo in odlično vidljivost.
Moč motorja: 330–540 KM.
Kabine: šest velikosti.
Možnosti goriva: dizel, biodizel, HVO.
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