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Idealny dla dostaw mrożonej żywności, ale dający się zaadaptować do betonomieszarki. Albo jako środek 
transportu odpadów. Volvo FE z nawiązką potwierdza swoją reputację wielozadaniowego pojazdu, łączącego 
w sobie doskonałe właściwości jezdne z najwyższym poziomem wydajności. Zaprojektowane z myślą o miejskim 
i regionalnym transporcie dystrybucyjnym, jest wyjątkowo łatwe w załadunku i rozładunku, a kierowcy oferuje 
komfortowe, przestronne miejsce pracy. Charakterystyczne dla Volvo FE łatwość manewrowania, wysoki poziom 
bezpieczeństwa i znakomitą widoczność zapewniono bez jakichkolwiek kompromisów pod względem legendarnej 
mocy i osiągów Volvo Trucks. A mając za partnera Volvo, możesz czerpać korzyści z bogatej gamy elastycznych 
usług, wiedząc, że wybrałeś rozwiązanie transportowe najwyższej klasy.

Twój wszechstronnie 
uzdolniony współpracownik.

Oto dlaczego:

Łatwe w posiadaniu 
i kierowaniu.

Samochód ciężarowy oferujący maksymal-
ną wszechstronności zastosowań. Jego nie-
zrównana uniwersalność i łatwość kierowania 
pozwala Ci koncentrować się na codziennych 
zadaniach, całą resztę pozostawiając nam.

 
Kabina Low Entry.

Kabina Low Entry (kabina niskowejściowa), 
jest przeznaczona dla śmieciarek, pojazdów 
dystrybucyjnych i innych pojazdów realizu-
jących zadania transportowe, wymagające 
od kierowcy/pasażera wielokrotnego w ciągu 
dnia wchodzenia i wychodzenia z kabiny. 
Jej szczególnymi cechami są nisko położony 
stopień wejściowy, szeroko otwierane drzwi 
i płaska podłoga. Więcej na stronie 16.

Maksymalna 
wygoda.

Oferujemy usługi, które utrzymają Cię 
w ruchu. Dzięki nim możesz osiągać 
maksymalną wydajność bez ponoszenia 
niepotrzebnego ryzyka.

 
Paliwa alternatywne.

Obecnie masz do wyboru także silniki, 
które mogą być zasilane „odnawialnym” 
olejem napędowym, czyli biodieslem, 
oraz sprężonym gazem ziemnym (CNG). 
Dostępne opcje:
–  HVO EN15940 (uwodornione oleje roślinne), 

we wszystkich wariantach silników.
–  RME (estry metylowe oleju rzepakowego), 

tylko dla wariantu 320 KM.
–  CNG (sprężony gaz ziemny), silnik G9K320.
Każda z nich zapewnia znaczną redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. Więcej na stronie 9.

 
Komfort.

Opracowane z myślą o długich dniach 
spędzanych za kierownicą. Jakiekolwiek 
są Twoje profesjonalne zobowiązania, 
Volvo FE zapewnia optymalny komfort 
i ergonomię, udostępniając Ci otoczenie, 
które zechcesz nazywać swoim domem.

 
Bezpieczeństwo.

W Volvo poważnie traktujemy Twoje 
bez pieczeństwo i jesteśmy z tego dumni. 
Nasze samochody ciężarowe są wyposażo-
ne w najnowsze, najbardziej zawansowane 
systemy, które nie tylko pozwalają Ci cieszyć 
się dobrym zdrowiem i samopoczuciem, ale 
także zapobiegają wypadkom, a jeżeli już do 
nich dochodzi — łagodzą ich skutki.
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PRODUKTY PODSTAWOWE

Dystrybucja pierwszej klasy. 
W dowolnej temperaturze.

W konkurencyjnej branży, jaką jest transport dystrybucyjny, niezawodny pojazd wydatnie zwiększa szanse 
powodzenia. Zwłaszcza, jeżeli dostarczasz produkty łatwo psujące się, np. mrożonki. Wydajny 6-cylindrowy silnik 
D8K, o mocy od 250 do 350 KM, zapewnia Volvo FE znakomite osiągi, idealne pasujące do specyfiki transportu 
dystrybucyjnego. Lekkie przednie i tylne osie pozwalają zabierać dużo ładunku. Doskonała widoczność ułatwia 
jazdę w mieście. Dostępne są także trzy pakiety wyposażenia kabiny: Distribution, Distribution+ i Vocational.

Członek rodziny Volvo.
Charakterystyczny nowy styl z wyekspono-
wanym znakiem firmowym Volvo symbolizuje 
jakość na drodze. Jesteśmy przekonani, 
że partnerstwo z Volvo zapewni korzyści 
Twojej działalności. Nasze tradycje w projek-
towaniu samochodów ciężarowych najwyż-
szej klasy są doceniane na całym świecie. 
Witamy w rodzinie.

Reflektory główne.
Mocne, regulowane reflektory główne 
i reflektory przeciwmgielne Volvo FE zapew-
niają doskonałą widoczność, nawet w złych 
warunkach. Zaś po charakterystycznych 
diodowych światłach dziennych każdy pozna, 
że nadjeżdża samochód ciężarowy Volvo.

I-Shift — uwalnia Twoją lewą stopę.
Jazda z I-Shift oznacza, że możesz zapomnieć o pedale sprzęgła. Dzięki swojej „wrodzonej” 
inteligencji, opracowany przez Volvo nowoczesny zautomatyzowany układ zmiany biegów 
w każdej sytuacji wybiera najwłaściwszy bieg. Nawet najlepsi kierowcy nie są w stanie 
dorównać precyzji tej automatyki. Po prostu odpręż się. A jeżeli wolisz samodzielnie 
sprawować kontrolę, zawsze możesz przejść na ręczne sterowanie I-Shift. Wybór należy 
do Ciebie. Więcej o I-Shift na stronie 28.

Doskonała widoczność 
we wszystkich kierunkach.
Volvo FE pozwala podziwiać świat wokół 
kabiny. Odpowiednio duże i umiejscowione 
lusterka gwarantują doskonałą widoczność 
we wszystkich kierunkach, zaś dodatkowe 
szyby zapewniają widok na najbliższe 
otoczenie pojazdu. 

Winda załadowcza.
Winda załadowcza znacznie ułatwia 
i usprawnia pracę. Możesz zamówić 
samochód ciężarowy fabrycznie 
przygotowany do montażu windy 
załadowczej, wyposażony w niezbędne 
okablowanie, przełącznik na desce 
rozdzielczej oraz odpowiedni symbol 
kontrolny w zestawie wskaźników. 
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ŁATWE W POSIADANIU I KIEROWANIU

Nie martw się.

W Volvo Trucks jesteśmy zdania, że powinieneś mieć możliwość 
skupienia się na sprawach dla siebie najważniejszych. 
Potrzebujesz w pełni dyspozycyjnego samochodu ciężarowego — 
my to zapewniamy. Korzystając z elastycznej oferty naszych 
usług, możesz zwiększyć swoją wydajność. Staramy się także 
minimalizować ogólne koszty eksploatacji Twojego pojazdu. 
Innymi słowy, Volvo FE to wyjątkowo dochodowa inwestycja.

Łatwe manewrowanie — wszędzie.
Volvo FE jest łatwe w manewrowaniu, 
nawet w najbardziej zatłoczonych miejscach. 
Oferuje lekko działający układ kierowniczy 
i płynne przyspieszenie, a także zestaw 
przyrządów ułatwiających odnajdywanie 
drogi w każdej sytuacji.

Ponieważ jazda powinna 
być przyjemnością.
Projektując zestaw wskaźników i deskę 
rozdzielczą Volvo FE, postawiliśmy na zdrowo-
rozsądkową prostotę. Wskaźniki i przyrządy 
rozmieszczono w sposób umożliwiający ich 
szybkie użycie, zapewniając wzorcową ergo-
nomię i możliwość sprawnego, intuicyjnego 
kierowania pojazdem, bez względu na inten-
sywność panującego ruchu drogowego.

Złożony system, 
który ułatwia życie.
Każdą funkcję samochodu ciężarowego 
można aktywować ze stanowiska kierowcy. 
Nowoczesny, rozbudowany układ elektryczny 
umożliwia łatwe sterowanie i poszerzanie 
funkcjonalności pojazdów poprzez dołącza-
nie potrzebnych opcji.

Zobaczyć znaczy uwierzyć.  
I działać.
W Volvo FE zawsze masz pełny ogląd 
swojego otoczenia. Umiejscowienie i wiel-
kość lusterek, wraz polem widzenia przez 
przednią szybę, zapewniają niezrównaną 
widoczność. Wyposaż kabinę w dodatkowe 
szyby, a stworzysz sobie najlepsze warunki 
do pracy w intensywnym ruchu miejskim.

Elastyczne kontrakty serwisowe, 
dostosowane do Twoich potrzeb.
Wybór Kontraktów Serwisowych Volvo 
pozwala czerpać korzyści z idealnego 
rozwiązania transportowego. Nasze 
kontrakty serwisowe pozostawiają ci 
swobodę wyboru w zakresie wymaganej 
obsługi technicznej i napraw. Dzięki 
tej elastyczności łatwiej utrzymasz 
maksymalną wydajność. Kontrakt 
może obejmować także zabudowę.

Twój samochód ciężarowy – 
tak jak chcesz.
Nasze samochody ciężarowe dostosowu-
jemy do Twoich wymagań. Powiedz nam, 
czego oczekujesz od swojego Volvo FE, 
a my odpowiednio skonfigurujemy pojazd 
bezpośrednio w fabryce, wyposażając go 
w niezbędne wsporniki mocujące i przyłącza 
elektryczne zabudowy. Dzięki temu mon-
taż zabudowy potrwa znacznie krócej, 
a Ty otrzymasz samochód ciężarowy taki, 
jakiego potrzebujesz — i to szybko.

Twój pojazd jest bezpieczny.
Za sprawą nowoczesnego, zdalnie sterowa-
nego systemu alarmowego, Volvo FE jest 
wrogiem złodziei. Aktywujący się gdy tylko 
nieproszony gość podejmie próbę otwarcia 
drzwi lub manipulacji w pojeździe, alarm 
daje poczucie pewności, gdy jesteś daleko 
od pojazdu.
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TURBOSPRĘŻARKA 
O ZMIENNEJ GEOMETRII
Poprzez zastosowanie turbosprężarki o zmiennej 
geometrii uzyskano wzrost osiągów silnika przy 
niskiej prędkości obrotowej. Zmienna geometria 
łopatek turbosprężarki pozwala efektywnie kontro-
lować ciśnienie doładowania oraz zapewnia płaski 
przebieg charakterystyki momentu obrotowego 
i błyskawiczne reakcje silnika.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO 
WYŁĄCZANIA SILNIKA
Po upływie określonego czasu silnik 
pozostawiony na biegu jałowym jest 
automatycznie wyłączany w celu 
oszczędzania paliwa i ograniczenia 
emisji spalin. Działa na korzyść 
Twoją i środowiska naturalnego.

UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
Spaliny pochodzące z silnika D8K 
są oczyszczane w połączonych 
procesach selektywnej redukcji ka-
talitycznej (SCR) i recyrkulacji spalin 
(EGR). Dodatkowy wtryskiwacz po-
daje paliwo do układu wydechowego 
w celu utrzymywania temperatury 
wymaganej dla prawidłowego prze-
biegu procesu oczyszczania.

D8K — IDEALNIE DOBRANA MOC
Volvo D8K to całkowicie nowy 
sześciocylindrowy, 8-litrowy silnik 
o mocy maksymalnej 250, 280, 
320 lub 350 KM. Jest doskonale 
dopasowany do charakterystyki 
techniczno-eksploatacyjnej Volvo FE.

PALIWA ALTERNATYWNE
Olej napędowy jest tylko jedną 
z alternatyw paliwowych dla Volvo FE. 
Dostępnych jest szereg innych 
opcji, jeżeli chcesz ulżyć środowisku 
naturalnemu, a sam korzystać 
z dostępnych na rynku ulg.

CNG
Silnik 9-litrowy, rozwijający moc 
320 KM i moment obrotowy 1 356 Nm, 
zasilany sprężonym gazem ziemnym 
(CNG). Emituje nawet o 70% mniej CO2, 
w porównaniu z pojazdem spalającym 
olej napędowy. Więcej na stronie 12.

HVO
Wszystkie warianty (poziomy mocy) 
silnika D8K są dostosowane do 
zasilania syntetycznym olejem 
napędowym (Hydrogenated Vegetable 
Oils – HVO EN15940).

RME
Dostępny jest wariant silnika 
D8K320 przystosowany do zasilania 
100-procentowym biodieslem 
(Rapeseed Oil Methyl Esters — 
RME B100) — spełniający normę 
emisji spalin Euro 6. 

HAMULEC KOMPRESYJNY 
I HAMULEC WYDECHOWY
Silnik D8K jest wyposażony w wydajny hamulec 
silnikowy, pozwalający oszczędzać hamulce 
zasadnicze, wydłużający okres eksploatacji 
zarówno tarcz, jak i klocków hamulcowych. 
Volvo FE oferuje możliwość wyboru hamulca 
wydechowego lub hamulca wydechowego 
połączonego z hamulcem kompresyjnym.

REGENERACJA
Gdy silnik pracuje, w układzie oczyszczania spalin 
(EATS) gromadzą się cząsteczki sadzy i siarki. 
Zjawisko to neutralizowane jest poprzez proces 
regeneracji — naturalne reakcje chemiczne 
zachodzące w trakcie użytkowania pojazdu. 
Tylko w wyjątkowych sytuacjach regeneracja 
wymaga interwencji kierowcy — zwykle jednak 
proces ten zachodzi samoczynnie. 

FUNKCJA UTRZYMYWANIA 
PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA
Zwana także „trybem błotnym”, pomaga 
utrzymywać stałą prędkość obrotową silnika 
na danym biegu. Jest szczególnie przydatna 
podczas ruszania z miejsca na śliskiej 
nawierzchni.

PRZYSTAWKI ODBIORU MOCY
Przystawka odbioru mocy w Volvo FE 
umożliwia przekazanie mocy z silnika 
do urządzeń przeładunkowych zain-
stalowanych na pojeździe. 

NIE ZMIENIONE WYMAGANIA 
I INTERWAŁY OBSŁUGOWE
Posiadacze Volvo FE nie muszą martwić się 
o inter wały ani ewentualne dodatkowe wymaga-
nia obsługowe swoich pojazdów. Mimo że norma 
Euro 6 stanowi duże wzywanie zarówno dla 
silników, jak i personelu serwisowego, nie wymusiła 
żadnych zmian w kwestii obsługi serwisowej.

GAMA SILNIKÓW VOLVO

Moc i osiągi 
na życzenie.

Elastyczność, moc, szybkie reakcje — i niewielkie oddziaływanie na środowisko. Dzięki wydajności silników, 
Volvo FE jest niezastąpionym, profesjonalnym narzędziem w dystrybucji miejskiej i regionalnej. Oferta jednostek 
napędowych została rozszerzona o wersje zasilane paliwami alternatywnymi, a także dodatkowy wariant mocy — 
350 KM — dla szczególnie wymagających zastosowań. Wyposażone w najnowsze technologie, Volvo FE jest 
doskonałą, długookresową inwestycją dla każdego, kto potrzebuje maksymalnej dyspozycyjności i wydajności. 

UKŁAD WTRYSKOWY 
COMMON RAIL
Zasobnikowy układ wtryskowy 
Common Rail zapewnia wysokie 
ciśnienie wtrysku — do 2 000 bar.

SZYBKIE REAKCJE
Silnik D8K spisuje się doskonale 
w każdej sytuacji. Precyzyjne 
manewrowanie — na przykład 
w intensywnym ruchu ulicznym — to 
żaden problem, dzięki błyskawicznym 
reakcjom jednostki napędowej.

ADBLUE
Preparat AdBlue jest dozowany z od-
rębnego zbiornika, w celu obniżenia 
emisji zanieczyszczeń. Zużycie AdBlue 
w Volvo FE kształtuje się na poziomie 
5-6% zużycia oleju napędowego.

MOMENT OBROTOWY
Cechami jednostki napędowej D8K 
są płaski przebieg charakterystyki 
momentu obrotowego w szerokim 
zakresie i błyskawiczne reakcje 
przy niskiej prędkości obrotowej — 
duża korzyść np. podczas jazdy 
w zakręcie. Maksymalny moment 
obrotowy o wartości 1 400 Nm 
ogranicza potrzebę zmiany biegów.

EURO 6
Rygorystyczna europejska norma emisji 
spalin przez silniki wysokoprężne, określająca 
dopuszczalne poziomy emisji składników 
toksycznych. Najnowsze jej wydanie, Euro 6, 
które obowiązuje od początku 2014 r., wprowadza 
radykalnie obniżone limity emisji, niekiedy 
nawet aż od 75%, w porównaniu z normą 
Euro 5. Volvo Trucks sprostało temu wyzwaniu 
poprzez udoskonalenie układu selektywnej 
redukcji katalitycznej (SCR) i wyposażenie 
silnika w chłodzony cieczą układ recyrkulacji 
spalin (EGR). Silniki dostępne w Volvo FE zostały 
starannie zaprojektowane w celu osiągnięcia 
zgodności z normą Euro 6, bez spadku mocy 
lub momentu obrotowego albo wzrostu zużycia 
paliwa. Rozwiązanie ze wszech miar korzystne. 
Dla kierowców i dla środowiska naturalnego.
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WSZECHSTRONNE PODWOZIE

Ramy 
sukcesu.

OSIE WLECZONE
W modelu FE są stosowane dwa 
typy osi wleczonych: TA-FIXED — 
niekierowana oś wleczona z kołami 
pojedynczymi lub bliźniaczymi, 
TA-HYDRS — skrętna, sterowana 
hydraulicznie oś wleczona, dostępna 
tylko z kołami pojedynczymi.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE
Oferta wyposażenia Volvo FE 
obejmuje dwie skrzynki narzędziowe. 
Mniejsza z nich ma pojemność 55 
litrów, zaś większa 125 litrów. Skrzynki 
te są idealne do przechowywania 
pasów do mocowania ładunku 
i innego wyposażenia.

WYSOKOŚĆ RAMY
Ramy występują w dwóch wysoko-
ściach (FRAME266 i FRAME300) 
i mają zróżnicowaną grubość kształ-
townika, odpowiednio: 7 i 8 mm.

WEWNĘTRZNY PROFIL 
WZMACNIAJĄCY RAMĘ
Pojazdy trzyosiowe są standardowo 
wyposażone w wewnętrzny profil 
wzmacniający ramę w obszarze 
zamocowania tylnej osi zespolonej.

TYLNE OSIE
Dostępne cztery warianty tylnych 
osi, w różnorodnych konfiguracjach. 
Ich nośność zawiera się w zakresie 
od 13 do 23 ton. 

ROZSTAW OSI
Volvo FE jest oferowane z rozstawem 
osi od 3 200 do 6 800 mm, zależnie 
od modelu pojazdu i konfiguracji osi.

ZBIORNIKI PALIWA
Zależnie od konfiguracji samochodu 
ciężarowego i wymagań specjalnych, 
można wybierać zbiorniki paliwa 
wykonane z tworzywa sztucznego, 
stali lub aluminium, o pojemności 
od 160 do 630 l. 

OSIE PRZEDNIE
W Volvo FE są dostępne 
bezobsługowe osie przednie 
o nośności od 7,1 do 9,0 ton.

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE
Poziom elektronicznie sterowanego 
zawieszenia pneumatycznego (ECS) 
może być regulowany przełącz-
nikami na desce rozdzielczej lub 
w pilocie zdalnego sterowania. 
Dzięki temu załadunek jest łatwy 
i szybki, bez względu na wysokość 
rampy załadunkowej.

CAŁKOWICIE NOWA 
KONFIGURACJA PODWOZIA
Udoskonalona konfiguracja podwozia 
pojazdów zgodnych z Euro 6 oznacza, 
że wszechstronność zastosowań 
Volvo FE jest równie doskonała jak 
dotychczas, bez jakiegokolwiek 
kompromisu wymuszonego bardziej 
rygorystyczną normą emisji spalin.

ZASTOSOWANIA SPECJALNE
Istnieje możliwość indywidualnej 
adaptacji podwozia do wymagań 
technicznych zabudów specjalnych, 
takich jak np. śmieciarki, cysterny lub 
żurawie. W tym celu zmienia się m.in. 
umiejscowienie zbiorników paliwa i/lub 
AdBlue.

ZAWIESZENIE
W Volvo FE oferowane są różne rodzaje 
zawieszeń, zarówno osi przedniej, 
jak i tylnej, zależnie od nośności osi. 
Dostępne są zawieszenia pneuma-
tyczne i mechaniczne w wielu różnych 
konfiguracjach.

BOCZNE OSŁONY 
PRZECIWNAJAZDOWE
Wzmocnione, składane boczne 
osłony przeciwnajazdowe (SUP) 
są oferowane jako wyposażenie 
fabryczne. Zaprojektowane przez 
Volvo, stanowią skuteczną ochronę 
i ułatwiają czynności obsługowe.

KONFIGURACJA 
STANDARDOWA, 
PRZYGOTOWANA 
LUB INDYWIDUALNA 
Podwozie Volvo FE można zamówić 
w konfiguracji standardowej. 
Ale jeżeli chcesz maksymalnie 
ułatwić zadanie firmie zabudowującej, 
możesz zamówić je wyposażone 
w zestaw przygotowawczy lub w pełni 
dostosowane do swoich indywidualnych 
wymagań. Dzięki ins trukcjom zabudowy 
VBI (Volvo Bodybuilder Instructions) 
możliwe jest skrócenie czasu zabudowy 
pojazdu. Dzięki nim także otrzymasz 
doskonały samochód ciężarowy 
z doskonałą zabudową, dopasowany 
do Twoich zadań transportowych, 
w najkrótszym możliwym czasie.

Opracowując podwozie Volvo FE, nasi inżynierowie wykazali się dużą wyobraźnią. Wybrali koncepcję pełnej 
elastyczności konfiguracji, tak aby podwozie dało się dopasować do niemal każdego wyobrażalnego zadania 
transportowego. Następnie zaprojektowali wytrzymałą, trwałą ramę ze składanymi bocznymi osłonami 
przeciwnajazdowymi, która — mimo że lekka — jest zdolna przenosić duże obciążenia i może być łatwo 
modyfikowana. Potencjał pojazdu zwiększa możliwość wyboru przedniej osi o dopuszczalnym nacisku 9 t. 
A teraz Ty możesz wypróbować rezultaty ich pracy. 
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VOLVO FE CNG

Mocne, wydajne 
i proekologiczne.
Użytkujesz pojazd w mieście i poszukujesz niskoemisyjnej alternatywy dla oleju napędowego? Z zewnątrz 
wygląda jak typowe Volvo FE, ale pod podłogą kabiny kryje się nowy silnik spełniający normę emisji spalin 
Euro 6, zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) — a najlepiej sprężonym biogazem.

Automatyczna skrzynia biegów.
Automatyczna skrzynia biegów oznacza, 
że możesz więc oczekiwać wydajności 
i właściwości jezdnych identycznych, 
jak w przypadku konwencjonalnego 
Volvo FE. Zaprojektowano ją z myślą 
o efektywnym transporcie w mieście.

Zasięg.
Możesz wybrać zbiorniki gazu w konfiguracji 
2×4 lub 2×3, zamontowane w podwoziu. 
Rezultatem jest do 400 km zasięgu w lek-
kim transporcie dystrybucyjnym lub 250 km 
w przypadku śmieciarek użytkowanych 
w wymagających warunkach.

Moc i moment obrotowy.
Silnik G9K dostarcza aż 320 KM mocy 
i 1 356 Nm momentu obrotowego. Został 
opracowany głównie z myślą o zadaniach 
transportowych obejmujących krótkie 
cykle jazdy z częstymi postojami.

Niski poziom emisji spalin.
Silnik gazowy emituje tak mało cząstek 
stałych, że nie ma potrzeby stosowania 
filtra tych cząstek. Ani czynnika AdBlue. 
Zasilany biogazem, emituje nawet o 70% 
mniej CO2, w porównaniu z pojazdem 
spalającym olej napędowy.

Niezawodna technologia.
Sześciocylindrowy, 9-litrowy silnik ma 
zapłon iskrowy, korzysta ze sprężonego 
gazu magazynowanego w zbiornikach 
zamontowanych z obydwu stron ramy oraz 
współdziała z trójdrożnym katalizatorem 
spalin. Rozwiązanie wydajne i niezawodne. 
Dostępny jest tłumik poziomy lub pionowy.

Zdobywaj kontrakty.
Możliwość korzystania z paliwa alterna-
tywnego jest często warunkiem zdobycia 
kontraktu — zwłaszcza w sektorze wywozu 
odpadów. Volvo FE CNG pozwala operować 
w warunkach miejskich przy znacznie zmniejszo-
nym oddziaływaniu na środowisko naturalne. 

400 km
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Skrzynia biegów I-Shift 
lub automatyczna. 
Skrzynia biegów I-Shift pozwala 
Ci koncentrować się wyłącznie na 
kierowaniu pojazdem — od jednego 
postoju do drugiego — i jednocześnie 
osiągać optymalną ekonomikę paliwową.
Z automatyczną skrzynią biegów 
częste zatrzymywanie się i ruszanie 
z miejsca przy zbiórce odpadów obywa 
się wyjątkowo płynnie. 

Tylna oś.
Transportując ciężki ładunek, musisz 
mieć zaufanie do zawieszenia w swoim 
pojeździe. Lekka tylna oś Volvo FE ma 
nośność 13 t, a zawieszenie pneumatyczne 
zapewnia płynną jazdę.

Wejście do kabiny.
Idealne przy częstym wsiadaniu i wysiadaniu 
z pojazdu. Antypoślizgowe stopnie i uchwyty 
ułatwiają ci życie, nawet w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych. Dostępne 
w opcji lampy w dolnej części drzwi 
doskonale sprawdzają się podczas pracy 
w pochmurny poranek lub o zmierzchu.

WYWÓZ ODPADÓW I RECYKLING

Podczas konfigurowania samochodu ciężarowego zawsze 
istnieje pokusa priorytetowego traktowania niektórych detali 
kosztem innych. W przypadku Volvo FE nie musisz tego robić.
Zamontujemy zabudowę, która spełnia Twoje indywidualne wymagania. Podwozie samochodu ciężarowego 
FE 6×2, odznaczające się niskimi poziomem hałasu, imponującą czystością spalin, bezkonkurencyjną widocznością 
i łatwością manewrowania, tworzy idealną platformę transportu odpadów. Częste zatrzymywanie się i ruszanie 
z miejsca znacząco ułatwia mocny, 6-cylindrowy, 8-litrowy silnik D8K o mocy nawet 350 KM, w połączeniu 
z automatyczną skrzynią biegów lub I-Shift — możesz również wybrać ultraprzyjazny dla środowiska silnik gazowy. 
Antypoślizgowe stopnie zapewniają wygodne wejście do nisko położonej kabiny. Ale uważaj — jej wnętrze jest 
tak komfortowe, że możesz nie mieć ochoty zbyt często wychodzić na zewnątrz.

Samochód 
ciężarowy, który 
zgarnia wszystko.
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KABINA LOW ENTRY

Hop do środka i z powrotem — 

jakie to łatwe
Powitaj lżejsze dni w pracy. Kabina Volvo FE Low Entry jest przeznaczona dla zastosowań transportowych 
wymagających częstych postojów. Jeżeli zajmujesz się wywozem odpadów lub dostawą towarów, będziesz 
odczuwać mniejsze zmęczenie i wysiłek, mogąc bez przeszkód skupiać się na wykonywanym zadaniu.

Bezpieczna — jak każdy 
samochód ciężarowy Volvo.
W opcji dostępne są dodatkowe szyby 
w dolnych częściach drzwi, które znacznie 
polepszają widoczność na boki.
 Standardowym wyposażeniem kabiny jest 
przednia belka przeciwnajazdowa (SUP), 
która chroni mniejsze pojazdy przed wjecha-
niem pod samochód ciężarowy w przypadku 
zderzenia czołowego, zaś zastosowane 
w kabinie materiały pochłaniające energię 
skutecznie chronią kierowcę i pasażerów 
przed obrażeniami.
 Kabina Volvo FE spełnia szwedzkie normy 
bezpieczeństwa. Oznacza to niezrównany 
poziom ochrony we wszystkich rodzajach 
wypadków, nawet tak mało prawdopodobnych, 
jak przewrócenie się samochodu ciężarowego.

Zbudowana z myślą o komforcie. 
Kabina Low Entry jest komfortowym 
miejscem pracy, zapewniającym wygodną 
i ergonomiczną pozycję za kierownicą, 
ergonomiczne fotele, niski poziom hałasu 
i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
 A przy tym świetnie wygląda. W stylowym, 
przestronnym wnętrzu są nawet czerwone 
pasy bezpieczeństwa. Oprócz fotela 
kierowcy, kabina może być wyposażona 
nawet w dwa lub trzy fotele dla pasażerów.

Łatwe zajmowanie miejsca.
Wygodny, nisko położony stopień wejściowy 
i drzwi otwierane o kąt 90 stopni pozwalają 
bez wysiłku wchodzić i wychodzić z kabiny. 
Pojazd można nawet zamówić wraz z funk-
cją „przyklęku”, obniżającą wejście do kabi-
ny o dodatkowe 90 mm.

Zobacz wszystko.
Duża szyba przednia zapewnia doskonałe 
pole widzenia, uzupełniane przez ergono-
miczne lusterka wsteczne. Może być wyko-
nana ze standardowego przyciemnianego 
szkła lub z przyciemnianego szkła atermicz-
nego, które odbija promieniowanie cieplne.
 Kabina Low Entry może być również 
wyposażona w elektryczną nagrzewnicę 
lub ogrzewanie parkingowe.

Idealne połączenie.
Połącz kabinę Low Entry z mocnym 
silnikiem CNG o niskiej emisji spalin. 
Więcej na stronie 12.
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WNĘTRZE KABINY

Zmień swoje 
stanowisko pracy 
na bardziej komfortowe.
Gdy Twoje codzienne obowiązki wymagają częstego wchodzenia i wychodzenia z samochodu ciężarowego, 
wygodne i ergonomiczne wejście do kabiny jest koniecznością. A gdy już znajdziesz się na pokładzie, przestronne 
wnętrze z licznymi udogodnieniami tworzy wokół Ciebie spokojną przestrzeń, w której przebywanie jest prawdziwą 
przyjemnością. Rozejrzyj się po wnętrzu Volvo FE — zaprojektowanym z myślą o Twoim komforcie.

Całkowicie nowe fotele.
Kluczową cechą wnętrza nowego 
Volvo FE są nowe, ergonomiczne fotele, 
ze wzmocnionym mocowaniem do podłogi 
oraz zintegrowanymi zagłówkami i pasami 
bezpieczeństwa. Nowy materiał tapicerki 
jest bardziej odporny na zabrudzenia. 
Zarówno fotel kierowcy, jak i pasażera 
posiada szeroki zakres regulacji.

Opcje audio.
Wybieraj spośród kliku dostępnych 
pakietów audio. Mogą zawierać różnorodne 
elementy i funkcje, takie jak radio z RDS, 
złącze USB, obsługę technologii Bluetooth 
dla strumieniowego przesyłania muzyki 
i zestawu głośnomówiącego dla dwóch 
telefonów, a także przygotowanie 
do montażu radia cyfrowego DAB.

Opcje klimatyzacji.
Układ klimatyzacji utrzymuje właściwą 
temperaturę w kabinie — z włączoną lub 
wyłączoną funkcją chłodzenia.

Niski poziom hałasu we wnętrzu.
Kabina Volvo FE posiada doskonałą 
izolację akustyczną, która skutecznie 
ogranicza przenikanie hałasu silnika 
i opon do wnętrza — możesz się odprężyć.

Rozmiary kabin.
W Volvo FE są dostępne cztery warianty 
przestronnych kabin. Spośród nich, 
najbardziej kompaktowa jest kabina 
dzienna. Nieco większą kabinę komfort 
można wyposażyć w leżankę. Kabina Low 
Entry oferuje wyjątkowo wygodne wejście. 
Największy wariant — kabina sypialna — 
jest standardowo wyposażona w leżankę 
i oferuje dużo przestrzeni do wypoczynku. 
Więcej na stronie 32.

Jeszcze więcej schowków.
Rozejrzyj się po kabinie, a odkryjesz 
mnóstwo schowków na swoje przedmioty 
osobiste. Schowki znajdują się w desce 
rozdzielczej, w drzwiach, nad Twoją głową 
i pomiędzy fotelami. Jeżeli chcesz, możesz 
także zamówić schowki dodatkowe.

Myślenie ergonomiczne.
Rozplanowując kabinę, zastanawiamy 
się, co jest dla Ciebie jako kierowcy 
najważniejsze. Nazywa się to myśleniem 
ergonomicznym. Oprzyrządowanie 
i dźwignia zmiany biegów znajdują się 
w strategicznych miejscach, do których 
możesz łatwo sięgnąć, by bez wysiłku 
nad wszystkim panować. Elementy 
sterujące, których używasz najczęściej, 
są umieszczone blisko koła kierownicy 
— kolejne istotne ułatwienie.

Deska rozdzielcza i wskaźniki.
Układ deski rozdzielczej i zestawu wskaźni-
ków umożliwia łatwy odczyt najważniejszych 
informacji. Stale widoczne prędkość jazdy, 
prędkość obrotowa silnika czy poziomy pali-
wa i oleju ułatwiają ci planowanie podróży.

Koło kierownicy.
Koło kierownicy jest wyposażone 
w mechanizm regulacji i ma średnicę 
460 lub 500 mm.

Wejście do kabiny.
Dostępne w opcji oświetlenie stopni 
wejściowych ma postać lamp wbudowanych 
w dolne obramowanie drzwi. Poręczne 
uchwyty i dwa antypoślizgowe stopnie 
pozwalają łatwo wchodzić i wychodzić 
z kabiny.

Kieszenie DIN.
Nad przednią szybą znajdują się dwa 
schowki, a także cztery kieszenie 
o rozmiarze DIN. Kieszenie DIN są 
przeznaczone do montażu elementów 
wyposażenia, takich jak np. radio CB, 
dodatkowe schowki i tachograf.

Zawieszenie kabiny.
Nowoczesne zawieszenie kabiny Volvo FE 
zapewnia jazdę bez wstrząsów. W przednim 
i tylnym zawieszeniu zastosowano sprężyny 
śrubowe i amortyzatory lub — w przypadku 
pełnego zawieszenia pneumatycznego — 
miechy pneumatyczne.
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Przednia krata wlotu powietrza.
Przednia krata wlotu powietrza z siatką 
o wzorze plastra miodu przepuszcza więcej 
powietrza do komory silnika, co usprawnia 
chłodzenie jednostki napędowej i proces 
oczyszczania spalin.

Wywietrznik dachowy (opcja).
Volvo FE może być wyposażone w wy wietrz-
nik dachowy, szklany lub metalowy, otwierany 
ręcznie lub elektrycznie.

Kompleksowe rozwiązanie.
Jeżeli chcesz zoptymalizować wydajność 
transportu, Volvo FE, ze swoją maksymalną 
elastycznością konfiguracji i doskonałymi 
właściwościami jezdnymi, stanowi idealny 
wybór. Otrzymasz od nas pojazd dokładnie 
taki, jakiego potrzebujesz. Bez względu na to, 
czym się zajmujesz: transportem budowlanym, 
dystrybucją towarów lub wywozem odpadów, 
Volvo FE wykona dla Ciebie tę pracę.

Element naszej szerokiej oferty.
Volvo FE jest integralnym elementem 
oferty najwyższej klasy samochodów 
ciężarowych Volvo — od potężnego 
Volvo FH16 po Volvo FMX, wytrzymały 
pojazd budowlany. Jakiekolwiek zadania 
transportowe wykonujesz, mamy odpo-
wiedni dla nich samochód ciężarowy.

Spoilery.
Spoilery zmniejszają opór powietrza 
i w połączeniu z dodatkowymi owiewkami 
pozwalają oszczędzać jeszcze więcej paliwa.

Poczucie dumy 
z prowadzenia Volvo.
Obecnie w Volvo FE prestiżowy znak 
firmowy jest umieszczony wyżej nad 
jezdnią, bliżej kierowcy.

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY KABINY

Wzięliśmy, co było dobre, 
a potem to udoskonaliliśmy.

Projektując nasze samochody ciężarowe, chcemy by każdy członek rodziny Volvo 
posiadał własny, wyjątkowy charakter. Volvo FE wyróżnia się na tle innych samochodów 
ciężarowych. Wzbudza szczególne zaufanie, a jego wyważone, eleganckie wnętrze 
wyraźnie daje do zrozumienia, że mamy do czynienia z najwyższej jakości samochodem 
ciężarowych w swojej klasie. Wyjątkowość charakteru jest istotą nowego, na wskroś 
nowoczesnego stylu Volvo, którego jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech są 
charakterystyczne lampy LED w kształcie litery „V”. Volvo FE — jednym słowem, unikat.
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BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

Zaprojektowane z myślą 
o Twoim bezpieczeństwie.

W Volvo poważnie traktujemy Twoje bezpieczeństwo i jesteśmy z tego dumni. To część naszego dziedzictwa 
i jedna z naszych kluczowych wartości. Nic więc dziwnego, że jest to główna motywacja do ciągłego 
doskonalenia naszych pojazdów. Volvo FE oferuje doskonałą widoczność i wysoki poziom bezpieczeństwa 
w kabinie, a także nowatorski system ochrony. Wszystko to zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Twoje, 
ale także ludzi, których napotykasz na swojej drodze. 

DODATKOWE SZYBY BOCZNE
Dostępne są dodatkowe szyby 

w drzwiach i bocznych ścianach kabiny. 
Są one szczególnie przydatne podczas 

jazdy w ciasnych przestrzeniach, 
zaś dodatkowa szyba w tylnej ścianie 

kabiny umożliwia kierowcy obserwację 
cennego ładunku.

TRZYCZĘŚCIOWY ZDERZAK
Nowatorski zderzak Volvo FE posiada 

stalowe sekcje narożne, charakteryzujące 
się dużą odpornością na uderzenie. 

Ponadto, można łatwo wymienić tylko 
tę część, która uległa uszkodzeniu, 

co zmniejsza koszty naprawy.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ WE 
WSZYSTKICH KIERUNKACH

Podczas jazdy w mieście zawsze musisz 
mieć pełny obraz swojego otoczenia. 
Z pomocą elektrycznie sterowanych 

i podgrzewanych (opcja) lusterek możesz 
w pełni kontrolować to, co widzisz, Dostępne 

są także lusterka sterowane ręcznie.
 Możesz wybrać przyciemniane, 

atermiczne szyby, które ograniczają 
nagrzewanie się wnętrza kabiny pod 

wpływem słońca.

ZNAKOMITA WIDOCZNOŚĆ DO PRZODU
Przednia szyba jest duża i ma nisko 

poprowadzoną dolną krawędź. Dzięki 
temu zapewnia doskonałą widoczność, 

także na obszar znajdujący się bezpośrednio 
przed pojazdem. Kabina Low Entry jest 

pod tym względem jeszcze lepsza.

Układ stabilizacji toru jazdy.
Volvo FE jest standardowo wyposażo-
ne w układ stabilizacji toru jazdy (ESC). 
Układ ten zwiększa stateczność kierunko-
wą pojazdu w trudnych warunkach jazdy 
i przeciwdziała przewróceniu się pojazdu.

Układ Monitorowania Pasa Ruchu.
Częstą przyczyną poważnych wypadków 
jest zjechanie z prawidłowego toru jazdy. 
Naszym zdaniem — zbyt częstą. Układ 
Monitorowania Pasa Ruchu śledzi poziome 
oznakowanie drogi za pomocą kamery 
i emituje ostrzeżenie, jeżeli niechcący 
najedziesz na linię. 

Aktywny tempomat 
z Układem Ostrzegającym 
o Niebezpieczeństwie Kolizji 
i funkcją Hamowania Awaryjnego.
Utrzymuj tempo bez wysiłku. Aktywny 
tempomat (ACC) wykorzystuje radar do 
utrzymywania stałej odległości od pojazdu 
poprzedzającego poprzez automatyczne 
sterowanie silnikiem i wszystkimi dostępnymi 
systemami hamowania. W przypadku ryzyka 
kolizji na przednią szybę rzutowane jest 
światło ostrzegawcze, zaś jeżeli zderzenie 
jest nieuchronne, z pomocą przychodzi Ci 
automatyczna funkcja hamowania awaryjnego. 
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Wzmocniona kabina.
Wzmocniony szkielet kabiny tworzy wytrzy-
małą klatkę bezpieczeństwa, zapewniającą 
przestrzeń przeżycia w razie wypadku. Drzwi, 
tylna ściana, dach i podłoga — każdy ele-
ment kabiny został wzmocniony. Dzięki temu 
kabina zapewnia większą ochronę w razie 
przemieszczenia się ładunku, zderzenia, 
a nawet pożaru. Nie trzeba dodawać, 
że kabina pomyślnie przeszła wszystkie 
testy wytrzymałości Volvo, znacznie bardziej 
rygorystyczne niż te wymagane prawem. 

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Zaprojektowane z myślą 
o Twoim bezpieczeństwie.

W Volvo poważnie traktujemy Twoje bezpieczeństwo i jesteśmy z tego dumni. To część naszego dziedzictwa i jedna 
z naszych kluczowych wartości. Nic więc dziwnego, że jest to główna motywacja do ciągłego doskonalenia naszych 
pojazdów. Volvo FE oferuje doskonałą widoczność i wysoki poziom bezpieczeństwa w kabinie, a także nowatorski system 
ochrony. Wszystko to zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Twoje, ale także ludzi, których napotykasz na swojej drodze. 

Wzmocnione fotele 
i ich mocowania.
Fotele są solidnie zamocowane do podłogi. 
Ich mocowanie zostało specjalnie wzmocnio-
ne z myślą o zapewnieniu maksymalnego 
bezpieczeństwa. Tak naprawdę wzmocniono 
cały szkielet kabiny FE, by zapewnić Ci ochro-
nę w razie wypadku. Nie trzeba dodawać, 
że kabina pomyślnie przeszła wszystkie testy 
wytrzymałości Volvo: uderzenie wahadłem, 
uderzenie w barierę i testy zderzeniowe.

Przednia i tylna belka 
przeciwnajazdowa.
Inni użytkownicy dróg są chronieni 
przednią (FUP) i tylną (RUP) belką 
przeciwnajazdową, które w razie kolizji 
zapobiegają wjechaniu mniejszych 
pojazdów pod samochód ciężarowy. 
Belki przeciwnajazdowe mogą być 
montowane w fabryce.

Zintegrowane pasy 
bezpieczeństwa.
Fotele Comfort i Standard są wyposażone 
w zintegrowane pasy bezpieczeństwa 
o dużej wytrzymałości. Pasy są dostępne 
także w kolorze czerwonym, dobrze 
widocznym z daleka.

Wyposażenie dodatkowe.
Dla swojej kabiny możesz wybrać liczne 
dodatkowe wyposażenie bezpieczeństwa. 
Kamizelki odblaskowe, gaśnice, apteczki — 
wszystko to jest dostępne.

Boczne osłony 
przeciwnajazdowe.
Zaprojektowane przez Volvo składane 
boczne osłony przeciwnajazdowe chronią 
mniejsze pojazdy przed wjechaniem pod 
samochód ciężarowy w przypadku zderzenia. 
Mogą być zamontowane w fabryce i oferują 
solidne zabezpieczenie. A ponieważ 
łatwo można je złożyć i zdemontować, 
nie utrudniają obsługi serwisowej pojazdu.
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TRANSPORT BUDOWLANY

Budowa lepszej  
przyszłości.
Jeżeli działasz w branży budowlanej, potrzebujesz pojazdów wszechstronnych. Volvo FE idealnie spełnia ten cel. 
Równie dobrze służy jako wywrotka i jako betonomieszarka. Albo jako zadziwiająco skuteczny żuraw. Solidne i zręczne, 
Volvo FE jest synonimem uniwersalności, zdolne do usuwania przeszkód, transportu materiałów czy pomocy 
w budowie nowych obiektów w mieście. A dzięki swojej doskonałej zwrotności, sprawdza się w każdej sytuacji.

I-Shift.
W zautomatyzowanej skrzyni biegów 
Volvo zaimplementowano oprogramowanie 
gwarantujące optymalny wybór biegów 
w każdych warunkach jazdy. Podstawowy 
pakiet oprogramowania można łatwo 
dostosować do specyficznych wymagań, 
poprzez instalację jednego z dwóch 
pakietów dodatkowych: Distribution 
& Construction lub Fuel Economy.

Ergonomia.
Zestaw wskaźników i deska rozdzielcza 
w Volvo FE zostały rozplanowane tak, 
by korzystanie z nich było jak najbardziej 
intuicyjne i ergonomiczne. Wystarczy 
jedno spojrzenie na wskaźniki, żeby 
odczytać komplet informacji o aktualnych 
parametrach roboczych pojazdu. Elementy 
sterujące, z których korzystasz najczęściej, 
są najłatwiej dostępne — proste.

Nowe fotele.
Volvo FE jest wyposażone w całkowicie 
nowe, ergonomiczne fotele, zapewniające 
maksymalny komfort w czasie wielogodzinnej 
pracy. Fotele posiadają pełny zakres regula-
cji, zaś ich pleciona tapicerka tekstylna jest 
odporna na zabrudzenia — praktyczna cecha 
podczas jazdy w warunkach dużego zapylenia.

Instrukcje Zabudowy Volvo.
Gdy tylko zamówisz swoje nowe Volvo FE, 
firma zabudowująca uzyskuje dostęp do jego 
szczegółowej specyfikacji za pośrednictwem 
portalu VBI (Volvo Bodybuilder Instructions). 
Dzięki temu może rozpocząć produkcję 
zabudowy w oparciu o dostępne w systemie 
rysunki, co znacznie skraca czas dostawy 
kompletnego pojazdu.

Utrzymuj czystość.
Chronią oryginalną tapicerkę foteli. Ułatwiają 
czyszczenie. Pokrowce na fotele (opcja), 
zaprojektowane specjalnie dla Volvo i dostęp-
ne w dwóch kolorach, są idealnie dopasowa-
nie i zharmonizowane wzorniczo. Spełniają 
rygorystyczne wymagania Volvo dotyczące 
ognioodporności i odporności na zużycie.

Kabina sypialna.
Volvo FE może być wyposażone w jedną 
z trzech kabin: dzienną, komfort 
lub sypialną. Najbardziej przestronna 
jest kabina sypialna — doskonała 
na dłuższe trasy, gdy potrzebujesz 
wypoczynku. Więcej o przestronnych 
wnętrzach kabin Volvo na stronie 18.
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Wybierz najlepszy bieg 
dla swojego otoczenia.

Przystawki odbioru mocy.
Do każdej skrzyni biegów można dołączyć 
przystawkę odbioru mocy umożliwiającą 
napędzanie urządzeń dodatkowych. W ofercie 
Volvo FE znajduje się wiele różnych wariantów 
przystawek odbioru mocy. 

Hamulce tarczowe.
Volvo FE posiada pneumatyczny układ hamul-
cowy, wyposażony w lekkie tarcze hamulcowe 
zarówno na osi przedniej, jak i tylnej, 
zapewniające płynne hamowanie.

Sprzęgła.
W Volvo FE są stosowane sprawdzone 
jednotarczowe sprzęgła pchane o średnicy 
od 395 do 430 mm. 

EBS.
Elektronicznie sterowany układ hamulcowy 
(EBS) realizuje funkcję antyblokującą oraz 
cechuje się szybkimi reakcjami i mniejszym 
zużyciem elementów roboczych.

Pozwól I-Shift pracować za Ciebie.

Zapomnij o pedale sprzęgła. Pozostaw I-Shift wybór właściwego biegu, a sam odpręż się 
i obserwuj ruch drogowy. I-Shift to opracowana przez Volvo zautomatyzowana skrzynia biegów, 
sterowana elektronicznie. Poprzez ciągły odczyt sygnałów informujących m.in. o prędkości, 
przyspieszeniu i masie pojazdu, nachyleniu drogi i zapotrzebowaniu na moment obrotowy, 
jej jednostka elektroniczna z wyjątkową precyzją realizuje każdą zmianę biegu. I-Shift nieustannie 
komunikuje się z jednostką sterującą silnikiem, która odpowiednio koryguje prędkość obrotową 
i moment hamujący jednostki napędowej w celu zapewnienia szybkiej i komfortowej, automatycznej 
zmiany przełożeń. Kompletny wykaz znajdziesz na stronie 33.

Automatyczna.
W zastosowaniach wymagających częstego 
zatrzymywania się i ruszania z miejsca oraz 
zmiany biegów bez przerw w przekazywaniu 
mocy, rozwiązaniem jest automatyczna 
skrzynia biegów, która ponadto zapewnia 
kierowcy maksymalny komfort.

I-Shift.
Jazda z I-Shift to czysta przyjemność. 
Nie musząc obsługiwać pedału sprzęgła, 
możesz rozsiąść się wygodnie i skoncen-
trować na pozostałych dwóch pedałach. 
Dzięki swojej wrodzonej inteligencji, I-Shift 
w każdej sytuacji szybko i automatycznie 
wybiera najwłaściwszy bieg.

Manualna.
Decydując się na manualną skrzynię biegów, 
masz wybór pomiędzy sześcioma lub dzie-
więcioma przełożeniami. Wariant sześcio-
biegowy jest najlepszy do centrum miasta, 
podczas gdy skrzynia dziewięciobiegowa 
ułatwia wykonywanie zadań transportowych 
wymagających dużej siły napędowej pod-
czas ruszania z miejsca i wysokich osiągów.

Wybór odpowiedniej skrzyni biegów może być trudny. Trzeba wziąć pod uwagę cały szereg czynników — 
ładowność pojazdu, otoczenie, zadania transportowe. W Volvo Trucks oferujemy rozwiązania, pośród 
których na pewno znajdziesz najdogodniejsze dla siebie.

SKRZYNIE BIEGÓW I HAMULCE
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Finansowanie.
Stałe, przewidywalne opłaty miesięczne, obej-
mujące finansowanie, obsługę techniczną 
i naprawy oraz ubezpieczenie, ograniczają do 
minimum ryzyko i zakłócenia w prowadze-
niu działalności. Dodatkowymi zaletami są 
możliwość dokładnego planowania wydatków, 
większa płynność finansowa i niższe nakła-
dy kapitałowe. Dzięki naszemu finansowaniu 
możesz prowadzić swoją działalność spraw-
niej i bez trosk.

Indywidualne 
kontrakty serwisowe.
Kontrakt Serwisowy Volvo wydatnie przy-
czynia się do zapewnienia dyspozycyjności, 
będącej podstawą rentownej eksploatacji 
pojazdu. Obsługa techniczna i naprawy, 
aktywne planowanie, monitorowanie klu-
czowych podzespołów i obsługa serwisowa 
pojazdu tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście 
konieczna. Indywidualne kontrakty serwiso-
we zabezpieczają Twoją wydajność, zapew-
niając maksymalną wygodę. Wybierz kon-
trakt serwisowy: Złoty, Srebrny lub Niebieski.

Ubezpieczenie Volvo.
Oferta ubezpieczeń Volvo to elastyczne 
i kompleksowe rozwiązanie w zakresie 
ochrony ubezpieczeniowej. Rozwiązaniem 
które, oczywiście, może być dostosowywane 
do Twoich indywidualnych potrzeb. Dostępne 
są trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej (OC): pokrywa szkody wyrządzone 
przez Ciebie innym.
Ubezpieczenie casco (AC): pokrywa 
szkody w Twoim sprzęcie, nie objęte 
ubezpieczeniem OC, wskutek np. pożaru, 
kradzieży, aktu wandalizmu.
Ubezpieczenie od utraty wartości (GAP): 
pokrywa różnicę pomiędzy wartością 
niespłaconych rat a rzeczywistą wartością 
pojazdu, w przypadku tzw. szkody całkowitej. 

KOMPLEKSOWA OFERTA VOLVO

Kompleksowe rozwiązania 
transportowe.
Zakup pojazdu jest dla firmy poważną, długookresową inwestycją. Jego wybór powinien być staranny, 
przemyślany i dokonany w oparciu o wiele różnych czynników. A gdy już podejmiesz decyzję, powinieneś 
mieć możliwość koncentrowania się na swojej zasadniczej działalności. I to właśnie zyskujesz, kupując Volvo FE.
 Przynależność do rodziny Volvo daje szansę wykorzystania przewagi, jaką zapewnia nasza kompleksowa oferta 
rozwiązań. Jakiekolwiek są twoje wymagania, zawsze znajdziesz w niej najodpowiedniejszy dla siebie pakiet.

Doradztwo Paliwowe.
W celu zmniejszenia zużycia paliwa 
i zapewnienia Ci skutecznych instrumentów 
do redukcji wydatków na paliwo, Volvo 
oferuje usługę Doradztwo Paliwowe, 
obejmującą osobistego doradcę paliwowego, 
łatwe w użyciu forum internetowe i system 
pomocy. Doradztwo Paliwowe może pomóc 
Ci zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 5%, 
a to oznacza wymierną korzyść zarówno 
pod względem ekonomiki paliwowej, jak 
i Twojego oddziaływania na środowisko.

Szkolenie kierowców.
Biorąc udział w organizowanym przez Volvo 
szkoleniu kierowców, doskonalisz swoje 
umiejętności i rozwijasz wiedzę w zakresie 
użytkowania Volvo FE. Jazda ekonomiczna 
zmniejsza ryzyko wypadków i podnosi ogólny 
poziom bezpieczeństwa, prowadzi do zmniej-
szenia zużycia paliwa i wzrostu wydajności. 
Biorąc udział w szkoleniu kierowców, możesz 
spełnić prawne wymagania dotyczące 
świadectwa kwalifikacji zawodowych (CPC) 
i nauczyć się czerpać maksymalne korzyści 
ze swojej inwestycji dzięki dużym oszczędno-
ściom osiąganym poprzez niewielkie zmiany. 

Dynafleet.
Dynafleet to system zarządzania flotą, 
który pomaga Ci w sprawowaniu nadzoru 
nad pojazdem, kierowcą i zlecenia-
mi transportowymi. System dostarcza 
potrzebnych informacji, umożliwiając 
śledzenie lokalizacji i statusu pojazdu, 
a także wskazówek dotyczących obszarów, 
w których możliwa jest poprawa. Zużycie 
paliwa dla poszczególnych kierowców, czas 
pracy, lokalizacje i czasy przybycia do celu — 
wszystko można łatwo monitorować. System 
Dynafleet jest dostępny także w postaci 
praktycznej aplikacji na smartfony i tablety.

Liczy się każda kropla.
Elementem kompleksowego podejścia Volvo 
do kwestii optymalizacji zużycia energii 
i minimalizacji oddziaływania na środowisko 
jest dążenie Volvo Trucks do utrwalania 
oszczędności paliwa. Stosunkowo prostymi 
środkami można znacznie zredukować 
zużycie paliwa, osiągnąć tym samym 
znaczne oszczędności zarówno w aspekcie 
ekonomicznym, jak i oddziaływania na 
środowisko naturalne. Kampania obejmuje 
szkolenie kierowców, innowacje techniczne, 
a także akcesoria i usługi: np. odpowiednią 
konfigurację pojazdu, obsługę techniczną, 
systemy planowania tras i analizy. Drobne 
szczegóły, takie jak prawidłowa geometria 
ustawienia kół czy właściwy dobór opon, 
mogą prowadzić do znacznych oszczędności.
Dowiedz się więcej o kampanii Liczy się 
Każda Kropla na:  
www.volvotrucks.com/everydropcounts.
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Silniki

Skrzynie biegów

Konfiguracja osi w ciągnikach siodłowych

Konfiguracja osi w podwoziach samochodu ciężarowego

DANE TECHNICZNE

4×2
Medium

4×2*
Low 
Medium 
High

6×2*
Low 
Medium 
High

6×2*
Low 
Medium 
High

6×4
High

 = Oś napędowa.
 = Oś nienapędowa (wleczona, pchana lub przednia).

To zaledwie niewielka część dostępnych opcji, dzięki którym dostosujesz Volvo FE do swoich potrzeb. 
Z kompletem danych technicznych i opcji wyposażenia możesz zapoznać się na stronie www.volvotrucks.pl 
lub u dealera Volvo Trucks. 

Skonfiguruj swoje Volvo FE.

Kabiny

Kabina sypialna

*  Konfiguracje dostępne z kabiną Low Entry.

Kabina Low Entry*

Kabina dzienna Kabina komfort

To tylko przykład tego, co możemy zaoferować w kwestii konfiguracji pojazdu — 
możliwości wyboru jest znacznie więcej. Skontaktuj się z dealerem Volvo Trucks 
lub odwiedź www.volvotrucks.pl, by dowiedzieć się więcej.

I-SHIFT

12-biegowa skrzynia biegów ze zmianą zakresów i półbiegami oraz zautomatyzowanym układem zmiany biegów. I-Shift może być wyposażona w przystawkę 
odbioru mocy i chłodnicę oleju.

Typ Bieg najwyższy Maks. moment obr. silnika (Nm) Konstrukcyjna DMC zestawu (t)

AT2412F Bezpośredni 2 400 44

MANUALNE SKRZYNIE BIEGÓW

Manualne skrzynie biegów są wyposażone w układ wspomagania zmiany biegów. Krótka dźwignia zmiany biegów jest umieszczona na desce rozdzielczej 
i odizolowana od drgań. Skok dźwigni jest krótki i precyzyjny. Wszystkie skrzynie biegów mogą być wyposażone w przystawkę odbioru mocy.

Typ Bieg najwyższy Maks. moment obr. silnika (Nm) Konstrukcyjna DMC zestawu (t)

ZTO1006 6 1 050 32

ZTO1109 9 1 200 44

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

Automatyczna skrzynia biegów zapewnia wysoką siłę napędową przy ruszaniu z miejsca i płynną zmianę przełożeń pokrywających cały zakres prędkości. 
Do zmiany zakresów służą przyciski znajdujące się na desce rozdzielczej. Może być wyposażona w przystawkę odbioru mocy.

Typ Bieg najwyższy Maks. moment obr. silnika (Nm) Konstrukcyjna DMC zestawu (t)

AL306 6 1 500 32

OLEJ NAPĘDOWY I HVO Moc maksymalna Maks. moment obrotowy

D8K250 (184 kW) 250 KM przy 2 100 obr/min 950 Nm przy 900-1 700 obr/min

D8K280 (206 kW) 280 KM przy 2 100 obr/min 1 050 Nm przy 950-1 700 obr/min

D8K320 (235 kW), także biodiesel 320 KM przy 2 100 obr/min 1 200 Nm przy 1 050-1 600 obr/min

D8K350 (258 kW) 350 KM przy 2 100 obr/min 1 400 Nm przy 1 200-1 600 obr/min

CNG Moc maksymalna Maks. moment obrotowy

G9K320 (235 kW) 320 KM przy 2 200 obr/min 1 356 Nm przy 1 300-1 400 obr/min
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Skonfiguruj 
je po swojemu.

AKCESORIA

Aby dowiedzieć się więcej i poznać komplet danych technicznych, odwiedź www.volvotrucks.pl.

Volvo FE jest jednym z najlepiej wyposażonych samochodów ciężarowych na świecie. Ale żeby umożliwić 
Ci jak najlepsze jego dostosowanie do swoich zadań transportowych i osobistych preferencji, oferujemy 
również bogatą gamę akcesoriów. Celem jest zwiększenie efektywności Twojej pracy. I pamiętaj, 
że oryginalne akcesoria Volvo zostały opracowane i przetestowane przez Volvo Trucks, co oznacza, 
że posiadają wszystkie cechy, jakich oczekujesz od Volvo. Nawet rzecz, taką jak ekspres do kawy, 
poddaliśmy testom zderzeniowym!
 Oto przykład, co możemy zaoferować w kwestii akcesoriów — możliwości wyboru jest znacznie więcej. 
Skontaktuj się z dealerem Volvo Trucks lub odwiedź www.volvotrucks.pl, by dowiedzieć się więcej 
o akcesoriach.

Gumowy dywanik podłogowy

Kołpak koła 
wykonany 
z tworzywa 
sztucznego

Pakiet audio

Urządzenie 
do ładowania 
akumulatorów

Czerwony pas 
bezpieczeństwa

Przenośna lampa 
ostrzegawcza i robocza, 

zasilana bateriami

Gaśnica

Oprogramowanie, 
funkcja automatycznego 
wyłączania silnika

Urządzenie do regeneracji 
akumulatorów

Pokrowce na fotele

Wyposażenie pokazane lub wymienione w niniejszej publikacji może być elementem wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów i może być niedostępne na rynku polskim. Szczegółowych 
informacji udzieli Państwu dealer Volvo Trucks. W związku z ograniczeniami w procesie druku, kolory występujące w niniejszej publikacji mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. 
Rezerwujemy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych naszych produktów bez uprzedniego powiadomienia.
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