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Podobno dobrych koncepcji nie powinno się zmieniać. My jednak stale to 
robimy. Wprowadzamy nowe elementy, które zwiększają komfort, ekonomikę 
paliwową i bezpieczeństwo jazdy oraz użyteczność samochodu ciężarowego 
w wielu zastosowaniach i zadaniach transportowych.
 Poznaj nowy aktywny układ kierowniczy – największą nowość od czasu 
wynalezienia hydraulicznego wspomagania. Przeczytaj o nowym tylnym 
zawieszeniu pneumatycznym, nadającym się do żwirowni, nowym zintegrowanym 
systemie informacji i rozrywki, a także o całkowicie nowej skrzyni biegów I-Shift 
z biegami pełzającymi i I-Shift Dual Clutch. Podnosimy wydajność i komfort 
jazdy do niespotykanego dotychczas poziomu. Witamy w przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej i poznać komplet danych technicznych, odwiedź www.volvotrucks.pl.2

Samochód ciężarowy 
przyszłości stał się jeszcze 
bardziej kompetentny.



INFORMACJE OGÓLNE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE VOLVO
Oszczędne i mocne 13-litrowe 
jednostki napędowe – do 540 KM. 
Wszystkie spełniają normę emisji 
spalin Euro 6. Więcej na stronie 24.

ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK
ECS4 to najnowsza wersja 
elektronicznie sterowanego 
zawieszenia pneumatycznego Volvo. 
Główna nowość? Bezprzewodowy 
pilot zdalnego sterowania.  
Więcej na stronie 46.

NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE PRZEDNIE
Jeżeli zastanawiasz się, czy wypróbować 
Volvo FH, to jest odpowiedni powód. 
Pierwszy seryjnie produkowany samochód 
ciężarowy z niezależnym zawieszeniem 
przednim prowadzi się jak żaden inny.  
Więcej na stronie 18.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
PRACĘ KIEROWCY
Domeną Volvo jest przodowanie w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Nasze zaawansowane 
systemy skutecznie pomagają kierowcy 
unikać wypadków. Więcej na stronie 48.

LUSTERKA WSTECZNE
Aerodynamiczne lusterka, kamery 
obserwacyjne i nowe, pionowe przednie 
słupki kabiny zapewniają pole widzenia 
o niespotykanym dotychczas zakresie. 
Więcej na stronie 36.

REFLEKTORY GŁÓWNE
Skrętne reflektory główne, statyczne 
reflektory doświetlające zakręt, 
udoskonalone światła drogowe  
i nie tylko. Więcej na stronie 44.

AKTYWNY UKŁAD 
KIEROWNICZY VOLVO
Ten najważniejszy od czasu 
wspomagania hydraulicznego 
wynalazek pozwoli Ci manewrować 
bez wysiłku, z wyjątkową precyzją. 
Więcej na stronie 6.

PODNOŚNIK OSI TANDEM
Wykorzystuj dodatkowy napęd 
w osi podwójnej tylko wtedy, gdy go 
potrzebujesz. Podnośnik Osi Tandem 
zmniejsza zużycie paliwa i promień 
skrętu, a także polepsza własności 
trakcyjne. Więcej na stronie 30.

I-SEE
Tempomat, który „widzi” drogę – nasz 
najnowszy, rewolucyjny dodatek do 
oprogramowania inteligentnej skrzyni 
biegów I-Shift. I oszczędza do 5% paliwa. 
Więcej na stronie 22.

TYLNE ZAWIESZENIE 
PNEUMATYCZNE

Poznaj zawieszenie pneumatyczne 
tylnej osi. Można powiedzieć, że to 

wstrząsająca innowacja – teraz dostępna 
w jeszcze lżejszym wydaniu, by móc 

załadować więcej. Więcej na stronie 28.

DYSPOZYCYJNOŚĆ
Nowy interfejs telematyczny, dzięki któremu 
Volvo FH pozostaje w kontakcie ze stacją 
obsługi, gdziekolwiek akurat się znajduje. 

Wybierz Złoty Kontrakt Serwisowy, 
by czerpać maksymalne korzyści 

i cieszyć się gwarancją 100-procentowej 
dyspozycyjności pojazdu.  

Więcej na stronie 40.

WNĘTRZE KABINY
Kabiny są bardziej przestronne 

niż kiedykolwiek wcześniej  
i naszpikowane nowymi rozwiązaniami.  

Więcej na stronach 14–17.

Bliższe spojrzenie 
na Volvo FH.

I-SHIFT
Łatwa w użytkowaniu, wyposażona 
w oprogramowanie sprzyjające oszczędzaniu 
paliwa. Obecnie dostępna w dwóch wersjach: 
z biegami pełzającymi, dzięki którym jest 
gotowa na cięższe niż dotychczas wyzwania, 
lub podwójnym sprzęgłem, zapewniającym 
płynną zmianę biegów i wyjątkowe doznania 
podczas jazdy. Więcej na stronach 8–13.

MY TRUCK
Sprawdź, czy Twój samochód 

ciężarowy jest gotowy do drogi, 
zanim jeszcze do niego dotrzesz. 
Dzięki tej nowej aplikacji, zawsze 

jesteś blisko swojego Volvo FH – 
gdziekolwiek akurat przebywasz. 

Więcej na stronie 42. 

ŁATWOŚĆ ZABUDOWY
Im krócej pojazd przebywa w firmie 
zabudowującej, tym więcej możesz 

zaoszczędzić czasu i pieniędzy. 
Podwozie posiada wiele sprytnych 

rozwiązań, które mogą Ci w tym pomóc. 
Więcej na stronie 34.

AKCESORIA
Dostosuj samochód ciężarowy 

do swoich zadań transportowych 
i potrzeb – i uczyń go bardziej 
efektywnym narzędziem pracy. 

Więcej na stronie 52.

KABINA SYPIALNA 
Z OBNIŻONYM DACHEM
Kabina z dodatkowo obniżonym 
dachem idealnie sprawdza się 
w transporcie budowlanym lub 
górniczym. Więcej na stronie 32. 

PALIWO I OSIĄGI
Opracowaliśmy unikatowy 

układ napędowy, zapewniający 
jeszcze wyższe osiągi. I lepszą 

ekonomikę paliwową.  
Więcej na stronie 26.
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ZAPOZNAJ SIĘ 
Z PODSTAWOWYMI 
DANYMI 
TECHNICZNYMI 
NA STR. 50–51

INTERFEJS KIEROWCY
Zestaw wskaźników i nowy, zintegrowany 
system informacji i rozrywki tworzą 
razem wzorcowy interfejs kierowcy.  
Więcej na stronie 20.
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AKTYWNY UKŁAD KIEROWNICZY VOLVO

Reaguje na Twój 
najmniejszy ruch.
I nic ponadto.

Rozwiązanie okrzyknięte największą innowacją od czasu wynalezienia wspomagania hydraulicznego, 
obecnie jest dostępne w seryjnym samochodzie ciężarowym, zarówno z pojedynczą, jak i podwójną osią przednią. 
Aktywny Układ Kierowniczy Volvo, bo o nim mowa, bazuje na opatentowanej koncepcji i całkowicie odmieni 
sposób, w jaki prowadzisz. Wypróbuj go, a już nie zechcesz wrócić do konwencjonalnego samochodu ciężarowego. 
Nawet Twój samochód osobowy przy nim blednie.

Mała prędkość:
kieruj jednym palcem 
i oszczędzaj swój kręgosłup.
To sytuacja, w której Aktywny Układ 
Kierowniczy Volvo naprawdę wszystko 
zmienia. Także Twoją przyszłość. Ponieważ 
już nie musisz nadwyrężać sobie mięśni 
podczas manewrowania z małą prędkością. 
Aktywny Układ Kierowniczy Volvo 
zapewni Ci całą potrzebną siłę na kole 
kierownicy. Możesz kierować samochodem 
ciężarowym – dosłownie – jednym palcem. 
Nie tylko zachowujesz pełną kontrolę 
nad pojazdem, ale także nie męczysz 
szyi i barków.

Cofanie:
Precyzyjna kontrola bez wysiłku.
Cofanie w pełni załadowanym 
samochodem ciężarowym jest jednym 
z najbardziej wymagających i męczących 
aspektów tej pracy. Zwłaszcza, gdy musisz 
bardzo uważnie obserwować otoczenie. 
Z Aktywnym Układem Kierowniczym 
Volvo jest inaczej. Teraz możesz cofać 
z perfekcyjną dokładnością – prawie bez 
żadnego wysiłku. A gdy tylko puścisz koło 
kierownicy, automatycznie powróci ono do 
pozycji neutralnej.
 Co więcej, zupełnie nowe doświadczenie 
czeka Cię podczas cofania na większą 
odległość. Stabilność utrzymywania 
kierunku jest tak doskonała, że możesz 
cofać zestawem drogowym ponad sto 
metrów, nie zbaczając przy tym z toru jazdy.

Duża prędkość:
nic nie sprowadzi Cię  
z dobrej drogi.
Jazda na wprost wcale nie jest tak 
łatwa, jak mogłoby się wydawać. Bo tak 
naprawdę często musisz kompensować 
szarpnięcia powodowane przez koleiny, 
wyboje i oznakowanie poziome na jezdni. 
Albo korygować tor jazdy po hamowaniu na 
nawierzchni o niejednorodnej przyczepności. 
Tak, czasami nawet boczny wiatr może 
spychać Cię z drogi.
 Aktywny Układ Kierowniczy Volvo stanowi 
radykalną odmianę. Po prostu poluzuj chwyt 
na kole kierownicy i koncentruj się na ruchu 
drogowym, mając pewność, że samochód 
ciężarowy nie zmieni kierunku, dopóki Ty 
o tym nie zadecydujesz.

Jak to działa.

Aktywny Układ Kierowniczy Volvo zawiera w sobie 
silnik elektryczny połączony z przekładnią kierowniczą. 
Przetwarzając sygnały z szeregu czujników, elektroniczna 
jednostka sterująca określa kierunek jazdy, a także 
zamiary kierowcy, a następnie wysyła impulsy do silnika 
elektrycznego z częstotliwością 2000 razy na sekundę.
 Silnik ten wprowadza korektę dynamiczną (tzw. system 
„torque overlay”) w celu kompensacji niezamierzonych 
ruchów wału kierownicy lub dostarczenia dodatkowej 
siły wspomagającej, zależnie od sytuacji. Rezultatem 
jest perfekcyjnie bezpośrednie działanie układu 
kierowniczego, bez względu na obciążenie pojazdu 
i rodzaj opon.

BEZ WYSIŁKU
Aktywny Układ Kierowniczy 
Volvo zwiększa siłę 
wspomagania nawet o 85%. 
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I-SHIFT

Uwalnia umysł.
I lewą stopę.

Jazda z I-Shift to czysta przyjemność. 
Nie musząc obsługiwać pedału sprzęgła, 
możesz rozsiąść się wygodnie i skoncentro-
wać na pozostałych dwóch pedałach. Dzięki 
swojej „wrodzonej” inteligencji I-Shift w każ-
dej sytuacji szybko i automatycznie wybiera 
najwłaściwszy bieg. Oprogramowanie 
nadaje skrzyni biegów umiejętności, z któ-
rymi nie mogą równać się nawet najbardziej 
doświadczeni kierowcy. Mimo to zawsze 
możesz przejąć kontrolę, jeżeli tego chcesz. 
Przyciski na dźwigni wybieraka umożliwiają 
manualną zmianę biegów. 

Pozwól I-Shift oszczędzać 
swoje paliwo.
Zyskasz sporo pieniędzy.

I-Shift zaprojektowano w celu oszczędzania 
paliwa. Przede wszystkim jest to skrzynia 
biegów o małych oporach wewnętrznych – 
mniejszych nawet niż w przekładniach manu-
alnych. Ale tym, co zmienia wszystko jest tak 
naprawdę elektronika. Gdy jedziesz w trybie 
Economy (ekonomicznym), każda zmiana 
biegu odbywa się w precyzyjnie wyznaczo-
nym momencie, tak aby silnik zawsze pra-
cował w najbardziej ekonomicznym zakresie 
prędkości obrotowych. Ponadto jest jeszcze 
I-Roll. To wyjątkowa funkcja wykorzystywana 
podczas zjazdu ze wzniesienia, która auto-
matycznie odłącza silnik od układu przenie-
sienia napędu, po to, by samochód ciężarowy 
zużywał własną energię kinetyczną zamiast 
paliwa. Rezultat? Zużycie paliwa niższe nawet 
o 2%.  Za mało? Dodaj I-See.  
Więcej na stronie 22.

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Zapomnij o skrzyni biegów.
Po prostu jedź.
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Jaką I-Shift wolisz?
Oprogramowanie umożliwia dostosowanie I-Shift do 
specyfiki Twoich zadań transportowych. Masz do wyboru 
cztery dodatkowe pakiety oprogramowania: Long 
Haul (z funkcją lub bez funkcji I-See) – zapewniający 
oszczędność paliwa na drogach szybkiego ruchu, 
Distribution – zawierający inteligentne funkcje jazdy 
manewrowej, Construction – przeznaczony na trudniejsze 
warunki drogowe oraz Heavy Duty Transport (z funkcją 
lub bez funkcji I-See) – optymalizujący działanie  
I-Shift w zestawach drogowych o masie całkowitej 
powyżej 85 ton. 

Nieoczekiwana opcja.
I-Shift bez dźwigni 
wybieraka zakresów.

Jeżeli już jeździłeś I-Shift, zapewne 
zauważyłeś, że tak naprawdę niezbyt 
często operujesz dźwignią wybieraka 
zakresów. Dlatego w Volvo FH możesz 
całkowicie z niej zrezygnować, zastępując 
ją czterema przełącznikami na desce 
rozdzielczej (łatwo dostępnymi rzecz jasna). 
Zwolnione dzięki temu miejsce obok fotela 
pozwoli odrobinę łatwiej przechodzić na 
drugą stronę kabiny.

Gdy robi się naprawdę ciężko, z pomocą przychodzi I-Shift.
Jeżeli transportujesz ciężkie ładunki w terenie górzystym, możesz uważać się za szczęściarza. Obecnie także 
dla Ciebie mamy odpowiednią opcję skrzyni biegów I-Shift, idealnie dostosowaną do Twoich potrzeb i oferującą 
wszystkie zalety I-Shift: pełny komfort i ekonomikę paliwową.
 Opracowaliśmy nowe sprzęgło, z tłumikiem drgań skrętnych o większej średnicy, oraz nowe oprogramowanie 
sterujące sprzęgłem i mechanizmem wybierania biegów, dostosowane do większego momentu obrotowego. 
W rezultacie, powstała skrzynia biegów I-Shift idealnie nadająca się do wykorzystania w transporcie leśnym, 
budowlanym i innych segmentach transportu ciężkiego. A gdyby to nie wystarczyło, zainteresuj się I-Shift 
z biegami pełzającymi. Więcej na stronie 12.

Jak to działa.

Może to wydawać się dziwne, ponieważ pod obu-
dową I-Shift, wzorca nowoczesnych skrzyń biegów, 
kryje się znana od dawna manualna, niesynchroni-
zowana skrzynia biegów. (Stąd zwarta konstrukcja 
i małe opory wewnętrzne.) Ale I-Shift to coś znacz-
niej więcej. Jej sekret tkwi w inteligencji elektro-
nicznej jednostki sterującej, która kontroluje 
siłowniki pneumatyczne odpowiedzialne za 
wysprzęglanie i zmianę biegów. Poprzez ciągły 
odczyt sygnałów informujących m.in. o prędkości, 
przyspieszeniu i masie pojazdu, nachyleniu drogi 
i zapotrzebowaniu na moment obrotowy, jednostka 
elektroniczna z wyjątkową precyzją realizuje każdą 
zmianę biegu. Nieustannie komunikuje się również 
z jednostką sterującą silnikiem, która odpowiednio 
koryguje prędkość obrotową i moment hamujący 
jednostki napędowej w celu zapewnienia szybkiej 
i komfortowej zmiany przełożeń.



I-SHIFT DUAL CLUTCH

Czerpiąc inspirację ze świata wyścigów samochodowych, opracowaliśmy skrzynię biegów o cechach niespotykanych 
dotychczas w branży samochodów ciężarowych – I-Shift Dual Clutch. Podwójne sprzęgło umożliwia zmianę biegów 
pod obciążeniem, bez żadnej przerwy w przekazywaniu momentu obrotowego i mocy. I przy wciąż doskonałej 
ekonomice paliwowej. Gdy Twoje zadania transportowe wymagają wysokich osiągów i częstej zmiany biegów, 
I-Shift Dual Clutch zapewni niezrównany komfort jazdy.

Inspirowana światem 
wyścigów samochodowych.

Nowatorska, ale sprawdzona 
w praktyce.
Pod górę po śliskiej nawierzchni? To nie 
problem. I-Shift Dual Clutch pomaga 
kierowcy, płynnie i szybko zmieniając biegi, 
by zminimalizować ryzyko ugrzęźnięcia lub 
utraty przyczepności.
 Dzięki nowatorskiej platformie sprzętowej, 
aktualne opcje I-Shift, np. przystawki odbioru 
mocy czy zwalniacz, mogą być stosowane 
także w I-Shift Dual Clutch.

Co zyskasz dzięki  
I-Shift Dual Clutch.
Stały strumień mocy, bez przerw w przeka-
zywaniu momentu obrotowego, oraz płynne, 
dynamiczne przyspieszanie – to główne 
zalety I-Shift Dual Clutch. Ponieważ zmia-
na biegów odbywa się pod obciążeniem, 
doświadczasz większego komfortu i spokoju 
podczas jazdy.
 Możesz także dynamicznie przyspieszać, 
co ułatwia dopasowanie się do tempa panu-
jącego ruchu drogowego. I-Shift Dual Clutch 
to doskonały wybór w przypadku wymagają-
cych zastosowań.
 I-Shift Dual Clutch jest dostępna w połą-
czeniu z silnikami D13K o mocy maksymal-
nej 460, 500 i 540 KM.

Jak to działa.
Z przodu skrzyni biegów znajdują się dwa 
sprzęgła suche, działające naprzemiennie. 
Gdy jedno z nich jest włączone, drugie 
pozostaje rozłączone. Sprzęgła i mechanizm 
zmiany biegów są sterowane pneumatycznie, 
podobnie jak w dobrze znanej, standardowej 
I-Shift.
 Ideą dwusprzęgłowej skrzyni biegów 
jest możliwość preselekcji biegu w czasie, 
gdy jest włączony inny bieg. Proces zmia-
ny biegu polega na wyłączeniu aktualnie 
aktywnego sprzęgła i jednoczesnym włącze-
niu sprzęgła, które wcześniej pozostawało 
nieaktywne. Oznacza to, że podczas zmiany 
biegu nie występuje przerwa w przekazywa-
niu mocy do kół napędowych.
 Pomysłowo zaprojektowane dwa wałki 
wejściowe, zestawy przekładni zębatych 
i mechanizmy wybierania, pozwalają na 
wybór dwóch biegów jednocześnie.
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37:1

Obecnie I-Shift jest jeszcze bardziej wszechstronna i łatwa w użyciu. Ta wiodąca w branży zautomatyzowana 
skrzynia biegów jest obecnie dostępna także z jednym lub dwoma biegami pełzającymi oraz dodatkowymi 
biegami wstecznymi.

Ruszaj skąd chcesz.
Jeżeli transportujesz ciężkie ładunki, 
wiesz, że ruszenie z miejsca czasami 
może być trudne, zwłaszcza w terenie 
górzystym lub na nieutwardzonej drodze. 
Konieczne może być nawet zrzucenie 
ładunku lub holowanie, co niszczy Twoją 
dyspozycyjność i wydajność. Wyposaż 
swoje Volvo FH w I-Shift z biegami 
pełzającymi, a wszystkie te obawy odejdą 
w zapomnienie. Zapewnisz sobie znacznie 
większą zdolność pokonywania wzniesień 
i mniejsze obciążenie sprzęgła – nawet 
o 75%, co uchroni Cię przed niepotrzebnymi 
naprawami. 

I-SHIFT Z BIEGAMI PEŁZAJĄCYMI

Najszybsza droga 
do wydajności?
Zwolnić.

Suń powoli, pędź oszczędnie.
Czy I-Shift z biegami pełzającymi rzeczy-
wiście zapewnia mniejsze zużycie paliwa? 
Oczywiście. Ponieważ poprzednio często 
musiałeś rezygnować z ekonomiki paliwowej 
na korzyść zdolności pokonywania wznie-
sień. Ale dzięki biegom pełzającym obecnie 
możemy wyposażyć Twój samochód cię-
żarowy w mniejsze („szybsze”) przełożenie 
tylnej osi, co pozwoli Ci osiągać prędkość 
podróżną przy znacznie niższej prędkości 
obrotowej silnika. A to skutkuje niższym 
o kilka procent zużyciem paliwa.

Powiedz „tak” dla skrajnie 
trudnych warunków.
Biegi pełzające zwiększają uniwersalność 
Twojego samochodu ciężarowego, 
pozwalając Ci wykorzystywać jeden 
i ten sam pojazd w szerszym zakresie 
zastosowań i warunków jazdy. Jeździsz 
po drodze i poza nią? Potrzebujesz 
transportować szczególnie ciężkie 
ładunki – do 325 ton? Pracujesz na dużej 
wysokości n.p.m.? Realizujesz zadania 
specjalne, wymagające powolnej jazdy? 
Żaden problem.

Precyzyjna kontrola  
w każdym kierunku.
Manewrowanie przy małej prędkości jest 
jednym z najbardziej wymagających aspektów 
tej pracy. Dzięki niskiemu przełożeniu, nawet 
32:1 (i 37:1 w przypadku biegu wstecznego), 
biegi pełzające umożliwiają jazdę z wyjątkowo 
małą prędkością – o połowę mniejszą niż 
w przypadku standardowej skrzyni biegów 
I-Shift. Zawsze zachowujesz pełną kontrolę 
i możesz precyzyjnie manewrować nawet 
w trudnych warunkach.

SZCZUPŁY ZESTAW
Przekładnia biegów pełzających wydłuża I-Shift 
o zaledwie 120 mm i zwiększa jej masę tylko 
o 48 kg.
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WNĘTRZE KABINY

Globetrotter 
wymyślony na nowo.

NIEBO NAD 
GŁOWĄ*

MNÓSTWO MIEJSCA 
W SCHOWKACH

SZEROKA, WYGODNA LEŻANKA – 
DO SPANIA I WYPOCZYNKU

ULGA DLA PLECÓW – REGULOWANE 
KOŁO I KOLUMNA KIEROWNICY

ZINTEGROWANY PARKINGOWY 
SCHŁADZACZ KABINY

DUŻO MIEJSCA MIĘDZY 
BRZUCHEM A KIEROWNICĄ

WIĘCEJ CECH 
NA ODWROCIE 
STRONY

WSZYSTKO POD PALCAMI
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20°

WNĘTRZE KABINY

Klimatyzacja ECC z czujnikami 
jakości powietrza.
Elektronicznie sterowany układ klimatyzacji, 
ze starannie zaprojektowanymi otworami 
nawiewu powietrza, wieloma czujnikami 
i filtrami, uzdatnia powietrze, zanim wypełni 
ono Twoje płuca. W rezultacie możesz 
cieszyć się wyjątkowo czystym powietrzem, 
skuteczniejszym odmrażaniem szyb 
i brakiem przeciągów. 

System audio.
System audio ma wszystko co potrzebne, 
by cieszyć się doskonałym dźwiękiem. 
Dostęp do usług mediów strumieniowych, 
takich jak Spotify, Deezer i TuneIn. W opcji 
dostępne radio cyfrowe DAB/DAB+ 
(Digital Audio Broadcasting). 

Ulga dla pleców – regulowane 
koło i kolumna kierownicy.
W pełni regulowane koło kierownicy, 
wraz z regulowaną w zakresie 20° kolumną 
kierownicy, zapewnia duży komfort jazdy. 
Można je z łatwością odchylić do przodu 
na czas wsiadania lub wysiadania z kabiny. 
Regulację umożliwia wygodny w użyciu pedał.

Niebo nad głową.*
Przyciemniane okno dachowe nie tylko 
uwydatnia wrażenie przestronności 
wnętrza, ale także jest najdoskonalszym 
wyjściem bezpieczeństwa. Jest wyposażone 
w roletę przeciwsłoneczną i moskitierę 
i może być uzupełnione o elektrycznie 
sterowany wywietrznik dachowy.

Wszystkie funkcje pod palcami.
Przyciski sterujące tempomatem, systemem 
audio, telefonem i menu wyświetlacza 
graficznego można obsługiwać bez 
odrywania rąk od kierownicy, zachowując 
pewny i komfortowy chwyt.

Zintegrowany parkingowy 
schładzacz kabiny.
Wysoka wydajność chłodzenia bez kompro-
misów pod względem zajmowanego miejsca 
w kabinie i właściwości aerodynamicznych. 
I-ParkCool to zintegrowany parkingowy 
schładzacz kabiny, który w nocy zapewnia 
relaksujący sen, a w dzień nie zwiększa zuży-
cia paliwa.

Szeroka, wygodna leżanka – 
do spania i wypoczynku.
Nie musisz spać w ciasnocie. Dolna 
leżanka jest szeroka i zapewnia najwyższy 
poziom komfortu. Dostępna jest także 
wyjątkowo szeroka, rozsuwana leżanka. 
A podgłówek można podnieść nawet o 55°. 

Mnóstwo miejsca w schowkach.
Możesz zabrać ze sobą wszystko. Pojemne 
komory nad przednią szybą, pod leżanką, 
nad leżanką i na zewnątrz kabiny mogą 
zostać dostosowane do Twoich potrzeb. 
Towarzyszy im wiele praktycznych 
schowków do przechowywania mniejszych 
przedmiotów.

Nowoczesna, ergonomiczna 
deska rozdzielcza.
Łagodnie zakrzywiona deska rozdzielcza 
nie tylko uatrakcyjnia wnętrze. Przede 
wszystkim zapewnia ergonomiczną 
i wygodną pozycję za kierownicą 
i bezpośredni dostęp do wszystkich 
przycisków, przyrządów i schowków.

Dużo miejsca między  
brzuchem a kierownicą.
Nie zaklinujesz się za kierownicą. Zakres 
wzdłużnej regulacji fotela wynosi aż 24 cm. 
Oznacza to wygodną pozycję za kierownicą 
dla osób o dowolnej sylwetce.

Nie wychodź z łóżka.
Rozbudowany panel przy leżance pozwala 
sterować oświetleniem wnętrza, budzikiem, 
ogrzewaniem i schładzaczem parkingowym, 
systemem audio, szybami bocznymi, 
wywietrznikiem dachowym oraz zamkami 
drzwi. Bez wychodzenia z łóżka.

Nowoczesne oświetlenie wnętrza.
13 energooszczędnych, a jednocześnie 
wydajnych źródeł światła tworzy 
niesamowitą scenerię w kabinie. Wszystkimi 
daje się łatwo sterować za pośrednictwem 
trzech zaprogramowanych schematów 
oświetlenia lub ściemniacza. Jadąc nocą, 
włącz czerwone podświetlenie, by nie 
męczyć wzroku.

Świeża woda w zasięgu ręki.
Jeżeli potrzebujesz świeżej wody, nie 
musisz szukać daleko. Zewnętrzny schowek 
mieści 7-litrowy zbiornik z kurkiem. 

Elektroniczny kluczyk z pilotem 
zdalnego sterowania.
To więcej niż kluczyk. Blokuje lub odblo-
kowuje zamki drzwi na odległość. Włącza 
światła, by umożliwić bezpieczne dotarcie do 
kabiny. A jeżeli poczujesz, że jesteś w nie-
bezpieczeństwie, wystarczy nacisnąć przy-
cisk, żeby uruchomić syrenę alarmową. 

Elektrycznie sterowany 
hamulec postojowy.
Elektrycznie sterowany hamulec 
postojowy obsługuje się łatwo dostępnym 
przełącznikiem na desce rozdzielczej. 
Hamulec automatycznie uruchamia się 
po wyłączeniu stacyjki i automatycznie 
zwalnia — z niewielką pomocą układu 
EBS — w chwili ruszania z miejsca. 

 Dostępne także w ofercie akcesoriów. * Nie dotyczy kabiny sypialnej z obniżonym dachem.

Możliwość przyjęcia 
pozycji wyprostowanej.
O ile nie jesteś zawodowym koszykarzem, 
masz mnóstwo miejsca nad głową. 220 cm 
w największej kabinie, Globetrotter XL. 
Doskonała użyteczność, ale także 
poczucie przestrzeni. 
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19"

Miejsce na Alcolock.
W ruchu drogowym nie ma miejsca 
dla alkoholu. Dlatego właśnie jest tam 
miejsce dla alkomatu blokującego rozruch 
silnika. Zamów Volvo FH z fabrycznie 
zamontowanym alkomatem i daj swoim 
klientom wyraźny sygnał, że bezpieczeństwo 
traktujesz bardzo poważnie. 

Przygotowany do montażu 
telewizora 19".
Volvo FH może zostać fabrycznie wyposa-
żone w zestaw przygotowawczy do montażu 
telewizora: wsporniki montażowe, antenę, 
gniazda zasilania i antenowe, a także gniaz-
do AUX umożliwiające podłączenie telewi-
zora do systemu audio. 

Komfortowa jazda.
Pełny wybór rodzajów zawieszeń kabiny, 
Zmieniona lokalizacja przekładni kierowniczej. 
Precyzyjnie dobrana geometria przedniego 
zawieszenia. Wysoce efektywne zawieszenie 
silnika. I jeszcze więcej. Podjęliśmy cały sze-
reg kroków w celu zapewnienia najwyższego 
poziomu komfortu i przyjemności z jazdy. 
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Wszystko pod palcami.
Łatwy w obsłudze system nawigacyjny 
i system zarządzania flotą. Sprawniejsza 
komunikacja i większe bezpieczeństwo. 
Wysokiej jakości dźwięk. Opracowany 
przez Volvo zintegrowany system informacji 
i rozrywki łączy ze sobą wszystkie potrzebne 
Ci funkcje i udostępnia je za pośrednictwem 
wyświetlacza dotykowego o przekątnej 7 cali. 
Więcej na stronie 20.

Wypełnione wyposażeniem.

I przestrzenią.

Tryb nocny.
Standardowa funkcja systemu bezpieczeń-
stwa, która pozwala wyłączyć wszystkie 
wskaźniki, z wyjątkiem prędkościomierza. 
Nie będą Cię rozpraszać żadne mało istotne 
lampki. Dzięki temu bezpieczniejsza stanie 
się jazda w nocy – ale też podczepianie 
przyczepy w warunkach słabej widoczności. 
Oczywiście, wszelkie sygnały ostrzegawcze 
będą wyświetlane jak zwykle.
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NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE PRZEDNIE

Prowadzi się jak żaden 
inny samochód ciężarowy.

WAHACZ GÓRNY I DOLNY
Podwójne wahacze trójkątne 
zapewniają pionowe, niezależne 
ruchy każdego koła. 

MIECH PNEUMATYCZNY
Amortyzuje wstrząsy i kontroluje 
skok, zapewniając komfort 
zawieszenia. 

BELKI POPRZECZNE
Działają stabilizująco, 
podobnie jak belka osi 
przedniej w zawieszeniu 
konwencjonalnym. 

ZĘBATKOWA PRZEKŁADNIA 
KIEROWNICZA 
Zapewnia bezpośrednie działanie 
układu kierowniczego. Jest prawie 
całkowicie pozbawiona luzu – 
samochód natychmiast reaguje 
na ruch kołem kierownicy. 

Właściwości jezdne Volvo FH są ponadprzeciętne. Praktycznie każdy jego element zaprojektowaliśmy z myślą 
o stabilności i precyzji kierowania. Na domiar wszystkiego, Volvo FH jest pierwszym seryjnie produkowanym 
samochodem ciężarowym o dużej ładowności, dostępnym z niezależnym zawieszeniem przednim. Jeżeli chcesz 
utrzymywać szybkie tempo na wąskich, krętych drogach, nie godząc się na kompromis pod względem bezpieczeństwa, 
ta opcja jest dla Ciebie. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zawsze do przodu. Nigdy na boki.
Zapomnij o niekontrolowanym kołysaniu. 
Dzięki doskonałej stateczności poprzecznej 
samochód ciężarowy pozostaje stabilny 
niczym pociąg jadący po szynach. 
Czujesz się bezpiecznie i masz pełną 
kontrolę, nawet przy dużych prędkościach. 
Opatentowane przez Volvo rozwiązanie, 
z drążkami stabilizatora umieszczonymi 
przed osią tylną, eliminuje skręcanie tylnej 
części ramy podwozia. 

Wzorowo pokonuje każdy zakręt.
Wyposażone w niezależne zawieszenie 
przednie, Volvo FH porusza się w zakręcie 
jak po sznurku. Precyzja kierowania 
i pewny kontakt obydwu kół z podłożem 
powodują, że możesz nawet zapomnieć, 
że kierujesz samochodem ciężarowym. 

Na prostej drodze prosty tor jazdy.
Pojazd idealnie utrzymuje tor jazdy. Każde 
z kół przednich indywidualnie absorbuje 
wszystkie nierówności, wprost klejąc się 
do nawierzchni drogi. Dziury i wyboje? – 
nawet ich nie poczujesz.
 Stabilność i komfort jazdy zwiększają 
także umieszczone pionowo i szeroko 
rozstawione elementy sprężyste tylnego 
zawieszenia kabiny.
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INTERFEJS KIEROWCY

Centrum informacji.
Krótkie spojrzenie na środkowy obszar 
prędkościomierza wystarczy, by uzyskać 
najważniejsze informacje dotyczące aktu-
alnie włączonego biegu, trybu działania 
I-Shift, (aktywnego) tempomatu, hamulców 
dodatkowych i prędkości obrotowej.

Wyświetlacz graficzny kierowcy.
Czytelny 4-calowy wyświetlacz prezentuje 
mnóstwo dodatkowych informacji. Za pomo-
cą przycisków na kole kierownicy wybie-
rasz, co chcesz widzieć. Funkcja widoków 
użytkownika umożliwia wybór do trzech 
wybranych wskazań, takich jak wskaźniki 
zegarowe, Układ Monitorowania Reakcji 
Kierowcy lub wskaźnik obciążenia osi. 
W przypadku wystąpienia błędu odpowiedni 
komunikat zostanie przedstawiony otwartym 
tekstem, nie narażając Cię na ryzyko błęd-
nej interpretacji. Wyświetlacz jest dostępny 
w wersji monochromatycznej lub kolorowej.

Świat rozrywki na 
wyciągnięcie ręki.
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DYNAFLEET ONBOARD
Odrębny wyświetlacz jest 
niepotrzebny. Wszystkie informacje 
z firmowego systemu zarządzania 
transportem pojawiają się na 
wyświetlaczu SID-High. 

LICZNIK CZASU 
PRACY KIEROWCY
Pomaga zarządzać czasem jazdy 
i odpoczynku, więc będziesz 
wiedzieć, kiedy zrobić sobie przerwę.

WBUDOWANY NAWIGATOR GPS
Volvo FH zostało wyposażone 
we w pełni zintegrowany system 
nawigacyjny. Znając specyfikację 
samochodu ciężarowego, nawigator, 
poprzez analizę map, pomoże wybrać 
trasę odpowiednią dla nacisków na 
osie i wysokości danego pojazdu. 
Nawigator doskonale współpracuje 
z systemem Dynafleet OnBoard, więc 
lokalizacje GPS miejsc przeznaczenia 
możesz otrzymywać także z biura 
swojej firmy. 

SYSTEM AUDIO
System audio ma wszystko 
co potrzebne, by cieszyć się 
doskonałym dźwiękiem. Dostęp 
do usług mediów strumieniowych, 
takich jak Spotify, Deezer i TuneIn. 
W opcji dostępne radio cyfrowe 
DAB/DAB+. Zewnętrze źródła 
dźwięku możesz podłączać za 
pośrednictwem złączy USB i AUX 
lub bezprzewodowo, korzystając 
ze swojego smartfonu. 

TELEFON
System Bluetooth umożliwia 
podłączenie dwóch telefonów 
jednocześnie. Możesz przeglądać 
listę kontaktów w telefonie, mówić 
do wbudowanego mikrofonu 
i słuchać rozmówcę przez głośniki 
systemu audio.

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Dodatkowy wyświetlacz graficzny.
Zapewnia dostęp do zintegrowanego 
systemu informacji i rozrywki. Nawigacja, 
zarządzanie flotą, komunikacja, większe 
bezpieczeństwo i wysokiej jakości dźwięk – 
wszystko to masz podane na 7-calowym 
wyświetlaczu dotykowym. 

Łatwy w obsłudze system nawigacyjny i łatwa komunikacja. Sprawniejsze zarządzanie flotą. 
Opracowany przez Volvo Trucks zintegrowany system informacji i rozrywki łączy ze sobą 
wszystkie te funkcje i udostępnia je za pośrednictwem wyświetlacza dotykowego – tak jest 
bezpieczniej i wygodniej.
 Można nim sterować dotykowo wprost na ekranie, głosowo lub za pomocą przycisków 
na kole kierownicy. Wszystkie informacje są dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz. 
W jednym miejscu. Pozostań w kontakcie.
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I-SEE

PRZED PODJAZDEM:
PRZYSPIESZANIE.
Gdy I-See „zobaczy” zbliżające się wzniesienie, 
zezwala na wzrost prędkość jazdy, aż do górnej 
granicy zaprogramowanego zakresu prędkości, 
by pojazd nabrał rozpędu. Dzięki temu samo-
-chód ciężarowy może dłużej jechać pod górę 
na wyższym biegu. 

NA PODJEŹDZIE:
ZAPOBIEGANIE REDUKCJI BIEGÓW.
Podczas jazdy pod górę I-See wykorzystuje 
zapisane w pamięci dane topograficzne, 
by zapobiegać niepotrzebnej redukcji biegów. 
Samochód ciężarowy płynnie wjeżdża na 
szczyt wzniesienia, unikając marnotrawstwa 
paliwa związanego z jazdą na niższym biegu. 

NA SZCZYCIE:
ZACHOWANIE SPOKOJU.
Gdy samochód ciężarowy zbliża się do 
zjazdu, I-See zapobiega niepotrzebnemu 
przyspieszaniu.

PRZED ZJAZDEM:
SWOBODNY WYBIEG.
Tuż przed zjazdem następuje rozłączenie układu 
napędowego i pojazd zaczyna się toczyć 
pod wpływem siły bezwładności. Oznacza 
to nie tylko oszczędność paliwa, ale także 
ograniczenie potrzeby uruchamiania hamulców.

NA ZJEŹDZIE:
HAMOWANIE W ODPOWIEDNIEJ CHWILI.
I-See „wie”, kiedy droga przestanie opadać. 
Dlatego gdy pojazd nabiera prędkości, 
potrafi łagodnie hamować w odpowiedniej 
chwili – zamiast gwałtownie pod koniec zjazdu 
– tak aby odpowiednio przygotować się na 
kolejny odcinek drogi.

W DOLINIE:
WIĘCEJ ENERGII KINETYCZNEJ.
I-See najsilniej ujawnia swoje zalety w sytuacji, 
gdy bezpośrednio po zjeździe droga zaczyna 
ponownie piąć się w górę, Pozwala, aby pod 
wpływem siły bezwładności samochód ciężarowy 
nabrał prędkości i energii pozwalającej pokonać 
następne wzniesienie mniejszym kosztem.

I-CRUISE
Jednym ze składników funkcji I-See jest 
I-Cruise. To inteligentny tempomat, który 
steruje prędkością jazdy pod kątem uzyskania 
jak najlepszej ekonomiki paliwowej. Możesz go 
zamówić odrębnie i oszczędzać do 2% paliwa.

I-See i I-Cruise są również dostępne w ofercie akcesoriów.

Teraz każda droga jest 
warta zapamiętania.

Zaoszczędź nawet do 5% paliwa.
Jedyne, co musisz zrobić, 
to włączyć tempomat.
Połącz I-Shift z systemem GPS 
i inteligentnym tempomatem, a otrzymasz 
I-See. Unikatowy układ, który uczy się 
topografii drogi i zapisuje ją w centralnej 
bazie danych. A gdy jedziesz, wykorzystuje 
tę wiedzę, by redukować zużycie paliwa 
– nawet o 5% (o ile przez cały czas 
pozostaje włączony tempomat I-Cruise). 

Gdziekolwiek się znajdujesz, 
możesz liczyć na pomoc z chmury.
I-See nie polega na mapach. Ponieważ 
bezpośredni pomiar jest zawsze bliższy 
rzeczywistości, I-See zapamiętuje faktycznie 
pokonane wzniesienia. I by móc oszczędzać 
paliwo, nie musisz wcześniej przejeżdżać 
daną drogą. I-See zapamiętuje wzniesienia 
w bazie danych dostępnej dla wszystkich 
innych samochodów ciężarowych. Wystarczy, 
że ktoś wcześniej przebył dany odcinek 
drogi, a I-See pobierze potrzebne dane 
i natychmiast zacznie oszczędzać paliwo.



SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE VOLVO 

Moment obrotowy Volvo.
Poczujesz to pod stopą.
Duży moment obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych. 
Maksymalny moment obrotowy dostępny w wyjątkowo szerokim 
zakresie obrotów. Maksimum momentu obrotowego dostępne 
aż do prędkości obrotowej maksymalnej mocy. Prymat Volvo 
w technice silników wysokoprężnych jest wyraźnie widoczny, gdy 
tylko zaczniesz porównywać charakterystyki silników, takie jak: 
duże przyspieszenie, duża siła napędowa, bezproblemowa jazda 
przy niskich obrotach silnikach, a zwłaszcza oszczędna i przyjemna 
jazda z prędkością podróżną. 

Oszczędne z natury.
Moglibyśmy długo wymieniać powody, dla których silniki Volvo nie 
mają godnych siebie rywali pod względem ekonomiki paliwowej. 
Skupmy się jednak na wprowadzonych w nich nowościach, 
wzmacniających ten stan. Nowy układ wtryskowy Common Rail 
we wszystkich jednostkach napędowych D13. Zwiększony stopień 
sprężania w wariantach 420 i 460 oraz nowy typ turbosprężarki 
w wariatach 500 i 540 – wszystkie te rozwiązania zwiększają 
sprawność silnika. Skorzysta na tym Twój portfel.  
I środowisko naturalne.

VEB+. Do 510 KM mocy hamowania.
Oszczędzaj hamulce zasadnicze. Opatentowany przez Volvo 
hamulec silnikowy rozwija imponującą moc hamowania: do 
375 kW (510 KM) w silniku D13, dzięki oryginalnej konstrukcji 
wałka rozrządu współpracującego z czterema dźwigniami 
zaworowymi na każdy cylinder. Zintegrowany ze skrzynią biegów 
I-Shift i tempomatem, hamulec silnikowy umożliwia utrzymywanie 
dużych prędkości średnich bez pogarszania bezpieczeństwa 
i ekonomiki paliwowej. 

Od 420 do 540 KM. Wszystkie w klasie Euro 6.
Oferta 13-litrowych jednostek napędowych dla Volvo FH 
obejmuje cztery różne poziomy mocy: 420, 460, 500 i 540 KM. 
Możesz więc wybrać dokładnie taki silnik, jaki najlepiej nadaje 
się do Twoich zadań transportowych.

Tu zaczyna się 
ekonomika 
paliwowa.

RZĘDOWA „SZÓSTKA”
6 cylindrów. 7 łożysk głównych 
podpierających wał korbowy. 

Niezawodność nigdy nie 
wychodzi z mody. 

EMS – ELEKTRONICZNIE  
STEROWANE POMPOWTRYSKIWACZE

Elektroniczny układ sterowania 
(EMS) precyzyjnie zarządza czasem 

rozpoczęcia i zakończenia wtrysku 
pod ciśnieniem do 2400 bar. 

ZAMKNIĘTY UKŁAD 
ODPOWIETRZANIA 

SKRZYNI KORBOWEJ
Zwraca do obiegu gazy ze skrzyni 
korbowej w celu dalszej poprawy 
jakości powietrza wokół pojazdu. 

POMPY HYDRAULICZNE 
ZE SPRZĘGŁEM

Oferta pomp hydraulicznych 
napędzanych od silnika obejmuje 

dwa modele wyposażone w sprzęgło.

MECHANIZM ROZRZĄDU  
Z TYŁU SILNIKA

Zwarty, lekki zespół kół zębatych, 
napędzających także sprężarkę 
powietrza, pompę wspomagania 

układu kierowniczego, pompę 
oleju i pompę zasilającą paliwa.
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Utrzymać prędkość i jednocześnie oszczędzać paliwo. To trudna sztuka. Musisz punktualnie realizować 
dostawy, utrzymując koszty w ryzach. My to rozumiemy i dlatego opracowaliśmy unikatowy układ napędowy, 
zapewniający jeszcze wyższe osiągi przy większej ekonomice paliwowej i mniejszym oddziaływaniu na 
środowisko naturalne. Oto najważniejsze jego cechy.

I-Shift Dual Clutch – dwie 
skrzynie biegów w jednej.
Żadnych przerw w przekazywaniu mocy 
i momentu obrotowego. Większa prędkość 
średnia. A jednocześnie niższe zużycie 
paliwa. Nasza wyjątkowa skrzynia biegów 
I-Shift Dual Clutch zapewnia komfort jazdy 
większy niż kiedykolwiek, zaś błyskawiczne, 
płynne zmiany biegów podnoszą osiągi 
pojazdu. Przenosi nieprzerwany strumień 
mocy, co zrewolucjonizuje Twój styl jazdy 
i zwiększy Twoją wydajność.

Łatwiejsze ruszanie z miejsca 
z pomocą biegów pełzających.
I-Shift z biegami pełzającymi. Opracowana 
z myślą o transporcie ponadnormatywnym 
i budowlanym. Mniejsze („szybsze”) 
przełożenie tylnej osi pozwala utrzymywać 
prędkość podróżną przy niższej prędkości 
obrotowej silnika, a tym samym oszczędzać 
paliwo. Znacznie łatwiejsze jest również 
ruszanie z miejsca z ciężkim ładunkiem, 
nawet 325 ton – i to w skrajnie 
trudnych warunkach.

Właściwe przełożenie.
Co rozumiemy poprzez „właściwe 
przełożenie”? Oczywiście, mamy na 
myśli tylne osie. Są one ostatnim ogniwem 
efektywnego łańcucha przenoszącego 
moc z silnika do kół napędowych. Tylna oś 
o przełożeniu dostosowanym do specyfiki 
transportu długodystansowego harmonijnie 
współdziała z naszym silnikiem D13 
i skrzynią biegów I-Shift Dual Clutch. 
Rezultat? Mniejsza prędkość obrotowa 
silnika. Większy komfort jazdy. I lepsza 
ekonomika paliwowa.

PALIWO I OSIĄGI

Utrzymuj prędkość.
Oszczędzaj paliwo.

Energooszczędne opony.
Nasze opony pomagają wykorzystać pełny 
potencjał Twojego samochodu ciężarowego. 
Na przykład, opony o rozmiarze 315/70 
R22.5 zostały zaprojektowane specjalnie 
z przeznaczeniem dla transportu długody-
stansowego. Oszczędzają Twoje paliwo. 
Aby zaoszczędzić jak najwięcej – paliwa 
i pieniędzy – utrzymuj właściwe ciśnienie 
w oponach oraz prawidłową geometrię usta-
wienia kół i osi. 

Każda droga pozostaje w pamięci.
Która droga zapewni najmniejsze zużycie pali-
wa? I-See zapamiętuje wzniesienia w central-
nej bazie danych, dostępnej bez ograniczeń 
dla wszystkich innych samochodów ciężaro-
wych. Dzięki tym informacjom pojazd może 
automatycznie reagować na zmiany nachy-
lenia drogi w celu unikania niepotrzebnych 
zmian biegów. Mapy nie są potrzebne. Połącz 
I-Cruise z I-See, a uzyskasz niezawodnego 
pomocnika w oszczędzaniu paliwa. 

Wyłączaj i oszczędzaj paliwo.
Małe zmiany, duża różnica. Urządzenia 
napędzane od silnika zwiększają zużycie 
paliwa, gdy są używane. Sprężarka powie-
trza. Pompa wspomagania układu kierow-
niczego. A nawet sam silnik. Opłaca się 
je wyłączyć, gdy nie są potrzebne. W ten 
sposób zaoszczędzisz paliwo i pieniądze.

Opływowe kształty.
Pakiety aerodynamiczne zmniejszają opór 
powietrza i utrzymują w ryzach zużycie 
paliwa. Spoilery zoptymalizowaliśmy 
z pomocą tunelu aerodynamicznego. 
Rezultat? Znacznie niższe zużycie paliwa. 

Dostosuj swoją I-Shift.
Niech I-Shift pracuje na Twoją korzyść. 
Wybierz oprogramowanie dostosowane 
do Twoich warunków jazdy. Pakiet 
oprogramowania Long Haul optymalizuje 
prędkość podróżną. Dzięki niemu możesz 
w sposób ekonomiczny poruszać się po 
autostradach.  

Inteligentny tempomat.
I-Cruise pomaga utrzymywać stałą 
prędkość. Koryguje prędkość jazdy pod 
kątem niskiego zużycia paliwa. Zapewnia 
nie tylko większą wydajność, utrzymując 
dużą prędkość średnią, ale także większy 
komfort i bezpieczeństwo jazdy. 

26 27 Dostępne także w ofercie akcesoriów.



TYLNE ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

Dla każdego zadania 
jest odpowiednie 
rozwiązanie.

W porównaniu z konwencjonalnym zawieszeniem mechanicznym, zawieszenie pneumatyczne oferuje liczne 
korzyści. Zapewnia większy komfort jazdy, bez względu na stan nawierzchni – chroniąc samochód ciężarowy, 
ładunek i, co najważniejsze, kierowcę przed zbędnym zużyciem. Różne zadania wymagają różnych rozwiązań, 
a ponieważ FH nadaje się do wszystkiego, od szybkiego i ekonomicznego transportu długodystansowego 
ciężkich ładunków po drogach utwardzonych, aż po ciężki transport budowlany, opracowaliśmy rozwiązania 
optymalizujące pojazd pod kątem poszczególnych zadań transportowych.

DUŻY PRZEŚWIT
300 mm pod stabilizatorami.

335 mm pod przekładnią główną.

Lekka oś pchana.
Lekkie zawieszenie tylne w konfiguracji 
6×2 z osią pchaną zmniejsza masę pojazdu 
nawet o 500 kg. Dzięki temu możesz 
zabierać więcej ładunku. Nowa oś wraz 
z zawieszeniem ma bardziej zwartą budowę, 
a tym samym pozwala na montaż większych 
zbiorników paliwa lub innego wyposażenia 
z boku ramy.

Lekkie zawieszenie tylne dla 
transportu długodystansowego.
Jeżeli wykonujesz zadania transportowe, 
w których kluczowe znaczenie ma masa 
własna pojazdu, nowa, zoptymalizowana 
oś tylna z zawieszeniem pneumatycznym, 
GRAS-G4, zmniejsza masę pojazdu o 90 kg, 
wciąż zapewniając 11,7 t dopuszczalnego 
nacisku. Jest dostępna w szerokim zakresie 
przełożeń i stanowi doskonały wybór 
w przypadku ciągników siodłowych 4×2, 
tworzących zestawy drogowe o DMC 
do 44 t, użytkowane w transporcie 
długodystansowym.

Zawieszenie pneumatyczne 
dla pojazdów budowlanych.
Opracowane przez Volvo tylne zawieszenie 
pneumatyczne dla pojazdów budowlanych 
zapewnia wyjątkowy komfort jazdy, doskona-
łe własności trakcyjne i szybkość przemiesz-
czania się. A na dodatek zapewnia ponad 
300 mm prześwitu. Wszystkie podzespoły 
są dobrze chronione i żaden element zawie-
szenie nie wystaje poza tylne opony. Dzięki 
temu łatwiej jest również przystosować pod-
wozie do współpracy z rozściełaczem asfaltu 
lub do zabudowy z wywrotką.
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Lekkie Volvo FH.
Możesz skonfigurować wyjątkowo lekki 
ciągnik siodłowy FH 4×2 lub 6×2, 
pozwalający komfortowo realizować 
transport długodystansowy zestawem 
drogowym o masie całkowitej do 50 ton. 
Wyposażony w silnik D13 (Euro 6), 
kabinę z zawieszeniem pneumatycznym, 
lekkie pneumatyczne zawieszenie tylne, 
mechaniczne, jednopiórowe zawieszenie 
przednie i lekkie podzespoły podwozia – 
taki ciągnik siodłowy 4×2 waży nie więcej 
niż 6400 kg.

-90 KG



Zachowaj przyczepność.
Oś może być podnoszona w celu maksymal-
nego dociążenia drugiej osi napędowej i tym 
samym zapewnienia większej przyczepności 
i lepszych własności trakcyjnych – jeżeli tylko 
pozwala na to nośność osi. Podniesienie 
osi jest możliwe także podczas jazdy z małą 
prędkością.

Zmniejsz swój promień skrętu.
Podnośnik Osi Tandem może skutecznie 
przekształcić konfigurację 6×4 w 4×2 lub 
8×4 w 6×2. Podobnie jak w przypadku 
podnoszenia osi wleczonej, funkcja ta 
znacznie polepsza zwrotność samochodu 
ciężarowego, poprzez zmniejszenie jego 
promienia skrętu. Na przykład, w pojeździe 
6×4 o rozstawie osi 4,6 m promień skrętu 
maleje o ponad metr.

Do 4% niższe zużycie paliwa 
podczas jazdy bez ładunku.
W wyniku działania sił tarcia i oporu 
toczenia, każda oś napędowa znacznie 
zwiększa zużycie paliwa – trwale. 
Ale nie w przypadku Podnośnika Osi 
Tandem. Dzięki odłączeniu i podniesieniu 
niepotrzebnej w danych okolicznościach 
osi napędowej możesz zmniejszyć zużycie 
paliwa nawet o 4%, jadąc bez ładunku. 
W ten sposób, w dłuższej perspektywie, 
oszczędzasz sporo pieniędzy.

Niższe zużycie  
paliwa i mniejszy  
promień skrętu?
Podnieś oś napędową.

Podnośnik Osi Tandem to unikatowe rozwiązanie, które w pojazdach 6×4 lub 8×4 pozwala łączyć 
własności trakcyjne i ładowność typowe dla napędu na dwie osie z właściwościami jezdnymi 
i ekonomiką, jakie zapewnia napęd na jedną oś – w jednym i tym samym pojeździe.

PODNOŚNIK OSI TANDEM

MIECH PNEUMATYCZNY
Miech pneumatyczny, umieszczony pomiędzy  

drugą osią napędową a ramą podwozia, pozwala  
na podnoszenie i opuszczanie tej osi. 

SPRZĘGŁO KŁOWE
Międzyosiowy mechanizm różnicowy został 
zastąpiony sprzęgłem kłowym, umożliwiającym 
całkowite odłączenie napędu ostatniej tylnej osi.

Optymalny tryb napędu  
w ciągu 15 sekund
Podnośnik Osi Tandem jest idealny dla 
zastosowań, w których po dostarczeniu ładunku 
wracasz „na pusto”. Po rozładowaniu samochodu 
ciężarowego po prostu naciskasz przycisk w celu 
odłączenia i podniesienia jednej osi napędowej. 
A gdy ponownie załadujesz swój pojazd, oś 
napędowa zostanie automatycznie opuszczona 
i załączona, by zapewnić maksymalne własności 
trakcyjne. Cały ten proces trwa zaledwie 
15 sekund, więc nie tracisz cennego czasu.
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3.4 m

KABINA SYPIALNA Z OBNIŻONYM DACHEM

Niska skrajnia pionowa, ale wciąż 
zapas przestrzeni nad kabiną.
Jeżeli zajmujesz się transportem 
górniczym, zapewne wiesz, że korytarze 
w kopalni zwykle mają wysokość 3,4 m, 
co oznacza, że pojazdem z kabiną 
o wysokości nieco ponad trzy metry 
bez problemu nimi przejedziesz. 
W przypadku samochodów ciężarowych 
wykorzystywanych w górnictwie możesz 
wybrać niską kabinę z dodatkową osłoną 
dachu. Osłona zwiększa wysokość pojazdu 
o zaledwie 15 mm – tyle co nic.

Pusty dach kabiny.
Jeżeli zamierzasz w pełni wykorzystać 
zalety niskiej kabiny, z pewnością nie 
chcesz, by cokolwiek znajdowało się na 
jej dachu. Na szczęście, w Volvo FH 
można usunąć stamtąd wszystkie anteny. 
Anteny radia FM i GSM/GPS można 
przenieść na prawą ścianę kabiny, zaś 
anteny radia CB i urządzenia do uiszczania 
opłat drogowych – na ścianę lewą.

Komfort jazdy.
Kwestia wysokości.
Zawieszenie pneumatyczne ECS4 
umożliwia wybór spośród trzech 
programowalnych poziomów jazdy w celu 
dostosowania prześwitu lub własności 
aerodynamicznych pojazdu i jeszcze 
bardziej zwiększa komfort kierowcy.

Kabina z obniżonym dachem – 
gwóźdź programu.

Idealna dla zastosowań 
w górnictwie.
Jeździsz w kopalni lub innym środowisku, 
w którym istnieje ograniczenie wysokości? 
Kabinę sypialną z obniżonym dachem 
opracowaliśmy właśnie z myślą o tym. 
Obniżyliśmy nawet jej zawieszenie, o 20 mm. 
Dodaliśmy do tego opony w rozmiarze 
22,5" i niską oś przednią. Rezultatem jest 
rozwiązanie idealnie zaspokajające potrzebę 
zachowania małej wysokości pojazdu.

Gdy w trasie ogranicza Cię wysokość. Gdy nad kabiną spoczywa żuraw. Gdy droga i ładunek wymagają 
mocnego układu napędowego. Wtedy docenisz Volvo FH wyposażone w kabinę z obniżonym dachem.

< 3200 mm

Wybierając kabinę sypialną 
z obniżonym dachem możliwe 
jest skonfigurowanie pojazdu 
o wysokości całkowitej 
mniejszej niż 3,2 m.
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ŁATWOŚĆ ZABUDOWY

Instrukcje zabudowy Volvo.
Gdy tylko zamówisz swoje Volvo FH, 
jego szczegółowe rysunki techniczne 
zostają opublikowane na intuicyjnym 
w obsłudze portalu VBI. Dzięki temu, 
gdy my produkujemy samochód ciężarowy, 
firma zabudowująca może rozpocząć 
produkcję zabudowy, co znacznie skraca 
czas dostawy kompletnego pojazdu.

Przystawki odbioru mocy 
dla każdego zastosowania.
Istnieje duży wybór przystawek odbioru 
mocy: napędzanych od silnika lub skrzyni 
biegów, niezależnych lub zależnych od 
sprzęgła. Dostępna jest także szeroka 
gama pomp hydraulicznych, w tym 
energooszczędnych – wyposażonych 
w sprzęgło. 

Rama jest prosta.
W przeciwieństwie do większości innych 
samochodów ciężarowych, podłużnice ramy 
Volvo są całkowicie proste i poprowadzone 
równolegle na całym odcinku za 
kabiną. To ogromne ułatwienie dla firmy 
zabudowującej.

Dopasowane 
do zabudowy.

Firmy zabudowujące zazwyczaj mają swoje ulubione pojazdy 
i są nimi samochody ciężarowe Volvo. A to dlatego, że zadaliśmy 
sobie wiele trudu, by ułatwić im życie, przygotowując podwozie 
do zabudowy jeszcze w fabryce. Dzięki temu producenci 
zabudów mogą uniknąć niepotrzebnych i kosztownych 
modyfikacji pojazdu oraz skrócić czas jego zabudowy.  
Oto kilka przykładów.

Mnogość opcji specyfikacji.
Im więcej możliwych konfiguracji, tym 
łatwiej dostosować samochód ciężarowy. 
Dlatego w nowym Volvo FH jest 
dostępnych więcej niż dotychczas 
konfiguracji osi, wariantów wysokości 
podwozia oraz rozstawów osi. 

Dwie różne wysokości ramy.
Wybierz ramę o wysokości 266 mm 
lub 300 mm, zależnie od wymagań 
technicznych zabudowy.

Wsporniki mocujące.
Volvo FH może być fabrycznie 
zaopatrzone we wsporniki mocujące 
zabudowy, montowane do ramy podwozia. 
Obecnie dostępne są wsporniki nie tylko 
dla sekcji środkowej ramy, ale także 
zwisu tylnego.

4 różne tylne zakończenia ramy.
Możemy dostarczyć Ci Twoje FH z ramą 
zakończoną na jeden z czterech sposobów: 
ścięcie górne (dla wywrotek, zabieraków 
hakowych i śmieciarek), ścięcie dolne 
(dla przyczep centralnoosiowych), odgięcie 
(ciągniki siodłowe) lub zakończenie proste 
(podwozia samochodu ciężarowego).

Przyłącze elektryczne zabudowy.
Ułatwia firmie zabudowującej integrację 
funkcji zabudowy z układem elektrycznym 
pojazdu. Możesz je wygodnie kontrolować za 
pośrednictwem przełączników przenośnych 
na desce rozdzielczej lub pilota zdalnego 
sterowania Work Remote. 

Idealne dla nadwozi wymiennych.
Nie każda zabudowa jest trwale montowana 
w pojeździe. Tylne zawieszenie pneumatyczne 
o skoku 295 mm, w połączeniu z najniższym 
podwoziem, stanowi idealne rozwiązanie dla 
transportu nadwozi „tymczasowych”.

Przygotowane pod żuraw.
Niskie podwozie i duża nośność osi. 
Tego właśnie życzy sobie każdy instalator 
żurawia. Volvo FH posiada obydwie te 
cechy. Co więcej, możemy przygotować 
ramę z wolną przestrzenią w pobliżu kabiny, 
a nawet wyposażyć ją w fabryczne płyty 
mocujące żuraw.

Pozycja tylnej belki 
przeciwnajazdowej.
Tylna belka przeciwnajazdowa może być 
montowana w kilku różnych pozycjach, 
co jeszcze bardziej zwiększa zakres 
kształtowania tylnej sekcji podwozia.

Dalsze zrzucanie wagi.
Podczas gdy większość samochodów 
ciężarowych stała się cięższa po ich 
dostosowaniu do normy Euro 6, nasz stracił 
na wadze. Silniki D13 klasy Euro 6 Step C 
są lżejsze nawet od swoich poprzedników 
Euro 6. Różnica ta jest rezultatem 
modyfikacji bloku silnika i wałka rozrządu. 

Wolna droga dla 
firmy zabudowującej.
Nigdy nie pozwalamy naszym inżynierom 
umieszczać czegokolwiek powyżej ramy. 
Ten obszar w całości należy do firmy 
zabudowującej – znacznie zwiększa 
wszechstronność pojazdu.

Dedykowany rząd otworów.
Górny rząd otworów w podłużnicach ramy 
jest zarezerwowany dla potrzeb zabudowy. 
W miejscu tym nie występują żadne 
nity, zatem firma zabudowująca może 
z łatwością mocować własne wyposażenie.

Wybierz najlepszy  
dla siebie tylny zwis.
Tylny zwis podwozia może być fabrycznie 
dostosowany dokładnie do potrzeb Twoich 
i Twojej zabudowy – w odstępach co 50 mm. 
Nieważne, czy potrzebujesz wyjątkowo krótkiej, 
czy też nieco dłuższej tylnej sekcji ramy.

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Gdy liczy się mała masa.
Mała masa własna pojazdu oznacza 
większą ładowność i niższe zużycie paliwa. 
Dlatego wciąż optymalizujemy wszystkie 
elementy samochodu ciężarowego, 
by uczynić go lżejszym. Najnowszymi 
osiągnięciami w tej dziedzinie są: 
odchudzony o 10 kg najazd siodła oraz 
lżejsza rama podwozia dla pojazdów 
z potrójną tylną osią. Nie wspominając 
o lżejszych piastach kół osi przedniej, 
dzięki którym możliwe było zwiększenie 
jej nośności z 7.1 do 8.0 t.

Pakiet wyposażenia podwozia 
samochodu ciężarowego.
Wyposażenie, takie jak boczna osłona 
przeciwnajazdowa, wsporniki mocujące, 
błotniki i tylne lampy LED zestawione 
w dogodny pakiet – wysokiej jakości 
i łatwy do zamówienia.
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LUSTERKA WSTECZNE

+25%

Elektrycznie sterowane 
i podgrzewane.

Nie musisz ręcznie usuwać szronu lub 
rosy z lusterek. Podgrzewacze zrobią to za 
Ciebie. A ponieważ wszystkie lusterka są 
elektrycznie sterowane, możesz dokładnie 
je wyregulować bez wychodzenia z kabiny. 
Wygodniej już być nie może. 

Kamery obserwacyjne.
Gdy trzeba zobaczyć więcej.

Są takie miejsce, których nie sięgnie 
żadne lusterko. Na szczęście Volvo FH 
jest fabrycznie przygotowane do montażu 
nawet czterech kamer zewnętrznych, 
gdziekolwiek ich potrzebujesz. Podłączone 
do wbudowanego dodatkowego wyświetlacza 
(SID-High), kamery pokazują, co dzieje 
się z tyłu pojazdu, np. gdy cofasz lub 
sprawdzasz ładunek. 

Układ Wspomagania 
Zmiany Pasa Ruchu.
Żegnaj martwe pole.

Wewnątrz kabiny, tuż obok lusterka po 
stronie pasażera, znajduje się mała, lecz 
ważna lampka kontrolna. Jej zapalanie się 
oznacza, że Układ Wspomagania Zmiany 
Pasa Ruchu wykrył jakiś obiekt w martwym 
polu, więc musisz poczekać ze zmianą pasa 
ruch do czasu, aż przestrzeń po prawej 
stronie pojazdu będzie wolna. To element 
bezpieczeństwa rzeczywiście ratujący życie. 
Więcej informacji o naszych systemach 
wspomagających pracę kierowcy znajdziesz 
na stronie www.volvotrucks.pl

Bardzo wąska obudowa.
Dla bezpieczeństwa.

Integralnym elementem charakterystycznej 
sylwetki kabiny są lusterka wsteczne 
osadzone w wąskich oprawach. Dzięki nim 
masz lepszą widoczność nie tylko do tyłu, 
ale także do przodu. Dodatkowe korzyści 
to mniejszy opór aerodynamiczny i mniejsza 
podatność lusterek na brudzenie się.

Pustka, która zwiększa 
bezpieczeństwo.

Pionowe, wąskie przednie słupki kabiny 
i lusterka z wąskimi obudowami – to 
zadziwiające, jak bardzo te dwa elementy 
poprawiły widoczność z wnętrza kabin 
Volvo FH. Bezcenne, zwłaszcza w ruchu 
miejskim, ponieważ możesz dostrzec 
innych użytkowników drogi, np. pieszych 
czy rowerzystów. 

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Lusterka, które nie 
zasłaniają Ci widoku.
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PROPOZYCJA PALIWOWA

Redukcja kosztów paliwa i emisji spalin powinna być łatwa. Dlatego 
stworzyliśmy dwa pakiety grupujące nasze najskuteczniejsze rozwiązania 
sprzyjające oszczędzaniu paliwa. Pierwszy z nich zawiera specyficzne 
elementy wyposażenia samochodu ciężarowego. Drugi to kolekcja kilku 
użytecznych usług. Jeżeli od razu zdecydujesz się na obydwa, zyskasz 
szansę zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 11%. Możesz oczywiście 
odrębnie wybierać pakiety, albo tylko poszczególne ich składniki.

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Liczy się każda 
kropla.
A co powiesz na 11%?

DORADZTWO PALIWOWE
Usługa ta zapewnia bezpośrednią pomoc 
naszych instruktorów – prawdziwych 
ekspertów od redukcji zużycia paliwa. 
Co miesiąc otrzymasz od nich szczegółowe 
raporty zużycia paliwa wraz z indywidualnymi 
wskazówkami, jak można osiągnąć 
poprawę. Więcej praktycznych porad 
i inspiracji możesz uzyskać, kontaktując 
się z wyspecjalizowanym centrum pomocy 
lub logując się na stronie internetowej.

DYNAFLEET
PALIWO I ŚRODOWISKO 
Opracowany przez Volvo system zarządzania 
flotą umożliwia monitorowanie zużycia paliwa 
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
intuicyjnej w obsłudze aplikacji internetowej, 
nie wychodząc z biura. Bazując na raportach 
dotyczących paliwa, postępowania kierowcy 
i wpływu na środowisko, analizuj trendy i definiuj 
obszary, w których jest możliwa poprawa.

SZKOLENIE KIEROWCÓW
JAZDA EKONOMICZNA
Wykwalifikowani kierowcy mają ogromny 
wpływ na ekonomikę paliwową. „Jazda 
ekonomiczna” to moduł szkoleniowy 
koncentrujący się na technikach jazdy 
pozwalających oszczędzać paliwo.

I-SEE.
DALEKOWZROCZNY 
DRUGI PILOT.
I-See zapamiętuje pokonywane 
trasy w centralnej bazie danych. 
I-See może również pobierać 
dane z bazy, na podstawie 
których steruje zmianami biegów 
i kontroluje prędkość, tak aby 
do maksimum wykorzystywać 
bezwładność samochodu 
ciężarowego, co prowadzi do 
znacznych oszczędności paliwa. 
Więcej o I-See na stronie 22. 

ALTERNATOR 24 V, 150 A.
WIĘCEJ MOCY MNIEJSZYM 
KOSZTEM.
Wyjątkowo energooszczędny 
alternator, który potrzebuje 
mniej paliwa do naładowania 
akumulatorów. Szczególnie 
korzystny, jeżeli zużywasz dużo 
energii elektrycznej, np. gdy 
nocujesz w kabinie. 

GŁADKIE BOKI PODWOZIA 
OSZCZĘDZAJĄ PALIWO.
Przedłużenia spoilerów 
międzyosiowych optymalizują 
przepływ powietrza wokół 
pojazdu, zmniejszając opór 
aerodynamiczny i turbulencje. 
Rezultatem jest niższe 
zużycie paliwa.

FUNKCJA  
AUTOMATYCZNEGO 
WYŁĄCZANIA SILNIKA. 
OSZCZĘDZAJ PALIWO 
NA POSTOJU.
Inteligentna funkcja, wyłączająca 
silnik po dwóch i pół minuty 
pracy na biegu jałowym w celu 
oszczędzania paliwa. 

SPRĘŻARKA WYPOSAŻONA 
W SPRZĘGŁO.
NIE TŁOCZY NIEPOTRZEBNIE 
POWIETRZA.
Sprężarka powietrza jest 
automatycznie odłączana, gdy nie 
jest potrzebna. Dzięki temu można 
zredukować zużycie paliwa.
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Aplikacja Dynafleet.
Chcesz wiedzieć, jak się ostatnio spisałeś 
pod względem ekonomiki paliwowej? 
Wszystko, czego potrzebujesz, to aplikacja 
Dynafleet oraz smartfon lub tablet. 
Wystarczy pobrać aplikację, by zyskać 
skuteczną pomoc w doskonaleniu swoich 
umiejętności. Albo rzucić wyzwanie swoim 
kolegom kierowcom.

Więcej miejsca na paliwo.
Skoro mowa o paliwie: Elastyczna 
konfiguracja podwozia Volvo FH pozwala 
dostosować zapas paliwa do Twoich 
potrzeb. Duży wybór zbiorników paliwa, 
z których największy ma pojemność aż 
900 litrów, oraz zbiorników AdBlue – 
do 100 l, oznacza możliwość zapewnienia 
jak największego zapasu paliwa w każdej 
wersji pojazdu.
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DYSPOZYCYJNOŚĆ

Złoty Kontrakt Serwisowy Volvo.
Pełny pakiet dyspozycyjności.

Aby utrzymać Twój samochód ciężarowy 
w ciągłym ruchu, mamy dla Ciebie Złoty 
Kontrakt Serwisowy Volvo – gotowe 
rozwiązanie. Pakiet ten obejmuje przeglądy 
techniczne i naprawy. Obejmuje obsługę 
zapobiegawczą. I wreszcie, obejmuje 
Kalendarz Serwisowy oraz Funkcjonalności 
Online, dwie prawdziwie przełomowe 
usługi, dostępne poprzez nowy interfejs 
telematyczny TGW (Telematics Gateway). 
Rezultat? Zapewnienie 100% dyspozycyjności.

Pozostań na drodze 
pozostając on-line.

Kalendarz Serwisowy.
O jeden krok dalej.

Dzięki interfejsowi telematycznemu stacja 
obsługi ma dostęp do informacji, takich 
jak parametry silnika, przebieg pojazdu, 
zużycie paliwa, kody usterek, warunki jazdy 
i stan najważniejszych podzespołów (klocki 
hamulcowe, sprzęgło, akumulator, osuszacz 
powietrza itp.). Oznacza to, że potrafimy 
ostrzec Cię o problemie, zanim wystąpi 
ryzyko nieplanowanego przestoju. 
Najważniejsze jednak, że zawsze jesteśmy 
doskonale przygotowani do Twojej wizyty 
w stacji obsługi. Ani się obejrzysz, jak 
znowu będziesz w drodze. 

Funkcjonalności Online.
Twój zdalny mechanik.

Niektóre sprawy nie powinny wymagać 
pojawienia się w stacji obsługi. I od teraz  
nie wymagają. Korzystając z Funkcjonalności 
Online, mechanik może zdalnie połączyć się  
z Twoim samochodem ciężarowym, aby ska-
librować odczyt zużycia paliwa, pojemność 
zbiornika paliwa (gdy zamontujesz dodatko-
we zbiorniki) i preferowany limit prędkości. 
Nawet aktywacji wskaźnika obciążenia osi 
można dokonać na odległość. Wszystko, 
co musisz zrobić, to zatrzymać się na chwilę 
na przydrożnym parkingu. Jeszcze nigdy 
obsługa serwisowa nie była równie szybka.

Nasza obietnica:
100% dyspozycyjności.

Najkosztowniejszy jest ten samochód 
ciężarowy, który nie jeździ. Ze Złotym 
Kontraktem Serwisowym obiecujemy Ci 
dyspozycyjność nie mniejszą niż 100%. 
Oznacza to, że Twój pojazd będzie 
dostępny zawsze, gdy go będziesz 
potrzebować. Jeżeli nie uda nam się tego 
zapewnić, np. w razie awarii na drodze, 
wypłacimy Ci rekompensatę finansową.

Potrzebujesz pomocy?
Naciśnij przycisk.

Nieplanowany przestój na odludziu? 
Wystarczy nacisnąć przycisk On Call, 
żeby powiadomić Volvo Action Service. 
Automatycznie połączysz się z operatorem 
mówiącym w Twoim języku ojczystym 
(narodowość jest rozpoznawana 
poprzez kartę kierowcy znajdującą się 
w tachografie). Po uzyskaniu połączenia 
otrzymasz szybką i fachową pomoc 
techniczną, ponieważ centrum pomocy już 
będzie znało numer podwozia i ewentualne 
kody usterek w Twoim samochodzie 
ciężarowym.
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MY TRUCK

Jedna aplikacja 
rządzi wszystkimi…
Połącz całą swoją flotę z pojedynczą 
aplikacją. Wszystko co musisz zrobić, 
to dotknąć przycisku na ekranie i postępować 
według dalszych instrukcji. Przypisz każdemu 
pojazdowi unikatową nazwę i zdjęcie, 
a znalezienie go na liście będzie łatwe.

Pozostań bezpieczny.
Upewnij się, czy zamki drzwi są 
zablokowane, a alarm włączony. 
A gdy się uaktywni, natychmiast 
dostaniesz wiadomość.

…lub jednym pojazdem  
na wiele sposobów.
Dzielisz samochód ciężarowy z innymi 
kierowcami? Twój szef także chce 
korzystać z aplikacji? A może chcesz ją mieć 
zainstalowaną zarówno w telefonie, jak i na 
tablecie? Żaden problem. Aplikację możesz 
pobrać bezpłatnie i połączyć dowolną liczbę 
urządzeń z jednym samochodem ciężarowym.

Jak zacząć.
Po pierwsze, potrzebujesz nowego Volvo FH 
z aktywowanym oprogramowaniem My Truck. 
Potem pobierasz aplikację – jest dostępna 
na urządzenia z systemem iOS lub Android. 
Na koniec łączysz swój samochód ciężarowy 
z aplikacją. To naprawdę proste.

Sprawdź wskaźniki, 
zanim wsiądziesz.
Wykonaj przegląd codzienny na odległość. 
Za pośrednictwem My Truck możesz 
sprawdzić aktualne poziomy paliwa, AdBlue, 
oleju silnikowego, cieczy chłodzącej i płynu 
do spryskiwaczy, a także stan świateł.

Witaj w swojej 
kabinie.

Przygotuj sobie klimat.
Nie musisz być w kabinie, żeby włączyć 
klimatyzację. My Truck pozwoli to 
zrobić z dowolnego miejsca. Możesz 
także określić godziny włączania lub 
harmonogram ustawień na cały tydzień, 
by zawsze powracać do idealnej temperatury. 

Za pomocą aplikacji MyTruck uzyskasz zdalny dostęp do 
swojego Volvo FH. Możesz oglądać odczyty wskaźników, 
ustawiać żądaną temperaturę, sprawdzać stan zamków drzwi 
i reagować na alarm – gdziekolwiek akurat się znajdujesz. 
Łatwiej już się nie da.
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REFLEKTORY GŁÓWNE

KIERUNKOWSKAZ 
BOCZNY

ŚWIATŁO DROGOWE

ŚWIATŁO MIJANIA

ŚWIATŁO POZYCYJNE 
I ŚWIATŁO DZIENNE 

KIERUNKOWSKAZ PRZEDNI

ŚWIATŁA DODATKOWE
Miejsce na reflektor 
przeciwmgielny wraz ze 
statycznym reflektorem 
doświetlającym zakręt lub 
reflektorem dalekosiężnym.  

Prowadzące światło drogowe.
Volvo FH to dobry przyjaciel, zwłaszcza 
podczas jazdy w nocy. Reflektory 
główne emitują silną wiązkę światła, dzięki 
której odpowiednio wcześnie dostrzeżesz, 
co dzieje się na drodze. Co równie ważne, 
Twój samochód jest także doskonale 
widoczny dla innych użytkowników drogi. 

Aktywne reflektory główne.
Światła mijania w reflektorach aktywnych 
mogą zmieniać swój kierunek świecenia, 
podążając za drogą. Biorą zakręty, podobnie 
jak Ty. Oznacza to znacznie większą 
widoczność na wielu odcinkach dróg.

Statyczne światła 
doświetlające zakręt.
Gdy w nocy zmniejszasz prędkość, żeby 
wykonać skręt, z pomocą przychodzą 
reflektory doświetlające zakręt. Gdy tylko 
włączysz kierunkowskaz, oświetlą 
najbliższe otoczenie z boku pojazdu, 
ułatwiając dostrzeżenie niechronionych 
użytkowników drogi. 

Reflektory bi-ksenonowe.
Wybierz reflektory bi-ksenonowe, 
a przekonasz się, co naprawdę  
znaczy jasność. Ponadto, są trwalsze, 
w porównaniu z konwencjonalnymi 
reflektorami halogenowymi. 

Oświetlenie asekuracyjne.
Podchodząc do samochodu ciężarowego 
w nocy, naciśnij przycisk w pilocie zdalnego 
sterowania. Zapalą się światła we wnętrzu 
i na zewnątrz pojazdu, dzięki czemu łatwo 
i bezpiecznie wsiądziesz do kabiny. 

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Jasna przyszłość 
na drodze.
Podobnie jak zakręty 
i skrzyżowania.

Charakterystyczny wygląd.
Charakterystyczne światła dzienne 
w kształcie litery „V” sprawiają, że Volvo FH 
jest łatwo rozpoznawalne z daleka. 
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ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK

Elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne (ECS) podwyższa komfort jazdy i zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia ładunku. ECS4 to najnowsza wersja tego układu, o jeszcze większych możliwościach, których 
czołowym przykładem jest Work Remote, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. Dzięki niemu zawsze 
masz pełną kontrolę, niezależnie, czy siedzisz za kierownicą, czy chodzisz wokół pojazdu.

5 poziomów załadunku.
3 poziomy jazdy.
Ty decydujesz.

Układ ECS zawiera po cztery miechy 
pneumatyczne na każdej osi (dwa na 
osi pchanej), zapewniające praktycznie 
pionowe podnoszenie podwozia. Z łatwością 
możesz wybrać żądaną wysokość. Układ 
umożliwia zaprogramowanie pięciu różnych 
wysokości załadunku/rozładunku, co może 
się przydać, gdy podjeżdżasz do znanej 
Ci rampy. Masz również do wyboru trzy 
indywidualnie programowane poziomy 
jazdy, dzięki czemu możesz optymalizować 
prześwit lub właściwości aerodynamiczne. 

Wskaźnik obciążenia osi.
Dokładny i czytelny.

Intuicyjne menu i ekrany informacyjne 
pokazują dokładny rozkład obciążenia 
pomiędzy poszczególne osie. Dopuszczalne 
masy i naciski na osie można definiować 
odrębnie, zarówno dla samochodu 
ciężarowego, jak i przyczepy, dzięki czemu 
z łatwością zmieścisz się w obowiązujących 
limitach. Równie łatwa jest kalibracja. 
Urządzenie umożliwia precyzyjne dostrojenie 
pojazdu silnikowego i przyczepy, by uzyskać 
jak najdokładniejsze pomiary. 

Poziomuje podwozie.
Utrzymuje ładunek 
na swoim miejscu.

ECS stale utrzymuje podwozie w poziomie, 
niezależnie od rozmieszczenia ładunku. 
Równoważy przechyły pojazdu na boki. 
Work Remote umożliwia również manualne 
skompensowanie przechyłu bocznego.

Równaj poziom.
Pozbądź się kabla. Z pilotem Work 
Remote w ręku możesz ręcznie sterować 
zawieszeniem pneumatycznym, chodząc 
wokół pojazdu.

Dodaj funkcje firmy 
zabudowującej.
Zależnie od rodzaju zabudowy, możesz 
sterować szeregiem dodatkowych funkcji. 
Poszczególne opcje są dostępne za 
pośrednictwem menu i mogą być oznaczone 
takimi symbolami, jakie znajdują się na 
przyciskach w desce rozdzielczej.

Kontroluj odbiór mocy.
Włączaj i wyłączaj silnik oraz do czterech 
przystawek odbioru mocy. Możesz również 
regulować prędkość obrotową oraz progra-
mować nastawy prędkości, a potem szybko 
je wywoływać.

Używaj jako kluczyka.
Tak, Work Remote jest trochę większy od 
zwykłego breloczka. Ale mimo to wygodnie 
jest móc blokować lub odblokowywać 
zamki drzwi kabiny bez potrzeby sięgania 
po innego pilota.

Włączaj światła.
Czy masz w swoim samochodzie światła 
robocze, ostrzegawcze lub specjalne 
światła na zabudowie? Za pomocą Work 
Remote włączysz i wyłączysz każde z nich.

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Baczniej obserwuj 
ładunek.  
Z oddali.

Zintegrowane funkcje sterowania 
windą załadowczą.
Nie ma potrzeby noszenia przy sobie 
dwóch pilotów zdalnego sterowania. 
Pilot Work Remote pozwala wygodnie 
podnosić i opuszczać windę załadowczą.
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SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ KIEROWCY

Układ Monitorowania 
Reakcji Kierowcy.
Układ Monitorowania Reakcji Kierowcy 
nadzoruje Twoje zachowanie. Jeżeli 
odbiega ono od normy i jest oznaką 
zmęczenia, otrzymujesz ostrzeżenie 
dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawia 
się komunikat zalecający zrobienie 
sobie przerwy. 

Hamulec stabilizacyjny.
W niektórych sytuacjach, takich jak 
zjazd ze wzniesienia po śliskiej drodze, 
istnieje ryzyko, że przyczepa „dogoni” 
samochód ciężarowy, powodując bardzo 
niebezpieczne tzw. złożenie się zestawu 
drogowego. Hamulec Stabilizacyjny jest 
funkcją opracowaną przez Volvo, która 
ma temu zapobiegać. Poprzez pulsacyjne 
hamowanie przyczepy zestaw drogowy 
zostaje „wyprostowany” i zagrożenie 
słabnie. Funkcja ta może być aktywowana 
automatycznie w ryzykownych sytuacjach, 
przy prędkościach do 50 km/h.

Aktywny tempomat 
z Układem Ostrzegającym 
o Niebezpieczeństwie Kolizji 
i funkcją Hamowanie Awaryjne.
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. 

Układ Wspomagania 
Zmiany Pasa Ruchu.
Martwe pole po stronie pasażera 
jest na tyle duże, by ukrył się w nim 
inny użytkownik drogi. Gdy włączysz 
kierunkowskaz, Układ Wspomagania 
Zmiany Pasa Ruchu sprawdza ten obszar 
za pomocą czujnika radarowego. Jeżeli 
w martwym polu znajduje się jakiś obiekt, 
rozlega się sygnał dźwiękowy i błyska 
lampka ostrzegawcza umieszczona 
w pobliżu lusterka.

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. 

Układ Stabilizacji Toru Jazdy (ESP).
Układ Stabilizacji Toru Jazdy (ESP) ogra-
nicza ryzyko poślizgu i przewrócenia się 
zestawu drogowego. W niebezpiecznych 
sytuacjach interweniuje w mgnieniu oka, 
zmniejszając moc silnika oraz uruchamia-
jąc hamulce w samochodzie ciężarowym 
i przyczepie, przy czym każde z kół samo-
chodu jest hamowane indywidualnie. Układ 
ESP jest obecnie dostępny w większości 
konfiguracji pojazdów, zarówno ciągni-
ków siodłowych, jak i podwozi samochodu 
 ciężarowego. 

Światła hamowania awaryjnego.
Jeżeli zaczniesz ostro hamować, 
światła STOP emitują szybkie błyski, 
w celu ostrzeżenia kierowców pojazdów 
znajdujących za Tobą. To łatwy sposób na 
uniknięcie uderzenia od tyłu, które może 
być tragiczne w skutkach i spowodować 
duży karambol na drodze. 

Dodatkowe oczy 
śledzące drogę.

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Kamera narożna.
Obserwuj martwe pole po stronie pasażera. 
W chwili włączenia kierunkowskazu aktywuje 
się kamera narożna, a rejestrowany przez nią 
obraz przestrzeni z boku pojazdu ukazuje się 
na dodatkowym wyświetlaczu graficznym. 
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Silniki

13-LITROWE Moc maksymalna Maks. moment obrotowy

D13K420 (309 kW) 420 KM przy 1400–1800 obr/min 2100 Nm przy 860–1400 obr/min

D13K460 (338 kW) 460 KM przy 1400–1800 obr/min 2300 Nm przy 900–1400 obr/min

D13K500 (368 kW) 500 KM przy 1400–1800 obr/min 2500 Nm przy 1000–1400 obr/min

D13K540 (392 kW) 540 KM przy 1450–1800 obr/min 2600 Nm przy 1000–1450 obr/min

Skrzynie biegów

I-SHIFT

12-biegowa skrzynia biegów ze zmianą zakresów i półbiegami oraz zautomatyzowanym układem zmiany biegów. Wersja z podwójnym sprzęgłem 
(SPO2812) zapewnia szybką, płynną i komfortową dla kierowcy zmianę biegów pod obciążeniem. Wersja z biegami pełzającymi umożliwia ruszenie 
z miejsca zestawem drogowym o masie do 325 t.

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

AT2412F Bezpośredni 2400 44

AT2612F Bezpośredni 2600 100

ATO2612F Nadbieg 2600 100

SPO2812 Nadbieg 2800 80

DANE TECHNICZNE

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

Kabina sypialna

Kabiny

Konfiguracja osi w ciągnikach siodłowych

Konfiguracja osi w podwoziach samochodu ciężarowego

4×2

4×2

6×2
(oś pchana)

6×2
(oś pchana)

6×2
(oś wleczona)

6×2
(oś wleczona)

6×4

6×4

8×2
(podwójna 
oś przednia)

8×2
(oś potrójna)

8×4
(podwójna 
oś przednia)

8×4
(oś potrójna 
z osią pchaną)

8×4
(oś potrójna z 
osią wleczoną)

Kabina Globetrotter

Kabina sypialna z obniżonym dachem

Kabina Globetrotter XL

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

Skonfiguruj swoje Volvo FH.

To tylko przykład tego, co możemy zaoferować w kwestii konfiguracji pojazdu – 
możliwości wyboru jest znacznie więcej.
Skontaktuj się z dealerem Volvo lub odwiedź www.volvotrucks.pl, by dowiedzieć się więcej.
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8×4
(oś pchana)
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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.

Zewnętrzny zbiornik na wodę

Ekspres do kawy

Czerwony pas  
bezpieczeństwa

Wspornik dla 
uchwytu telefonu

Światła dzienne

Alcolock

Skonfiguruj je 
po swojemu.

AKCESORIA

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

Kołpaki kół ze stali nierdzewnej

Pistolet pneumatyczny
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Błyskowa lampa 
ostrzegawcza LED

Volvo FH 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 lub odwiedź www.volvotrucks.pl, by dowiedzieć się więcej o akcesoriach. 
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