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A to powody:

Transport dystrybucyjny w mieście jest zawsze wyzwaniem. Zatłoczone ulice, wąskie alejki i liczne miejsca dostaw. 
Dzięki Volvo FL zachowasz pełną kontrolę, odnosząc maksymalne korzyści. Opracowany specjalnie z myślą 
o środowisku miejskim, samochód ciężarowy Volvo FL zapewni Ci przewagę, ponieważ istotą jego konstrukcji 
jest dyspozycyjność, bezpieczeństwo, widoczność i zwrotność. A mając za partnera Volvo, z bogatą ofertą 
niezawodnych usług, zyskujesz dostęp do indywidualnego rozwiązania transportowego, które idealnie odpowiada 
Twoim potrzebom. Lekkie, zręczne, niezawodne, wydajne, przyjazne. Krótko mówiąc – Volvo FL .

Wczesnym rankiem, późno w nocy. 
Lub w samym środku pracowitego dnia.

Łatwe 
w posiadaniu 
i kierowaniu.

Łatwo jest być właścicielem Volvo FL, 
ponieważ to Ty decydujesz o stopniu 
swojego zaangażowania. Jeżeli chcesz, 
możesz ograniczyć się jedynie do jazdy – 
o całą resztę zadbają nasze usługi i serwis.

 
Moc i inżynieria.

Bez względu na to, czy wybierzesz 
silnik 4-, czy 6-cylindrowy, Volvo FL 
zapewni Ci dostatecznie dużą moc 
i osiągi. I dopasowane do nich systemy 
elektryczne, układy przeniesienia 
napędu oraz technologie.

Volvo FL z 
napędem 4×4.

Obecnie Volvo FL jest dostępne także 
z napędem na cztery koła. Równie sprawne 
i łatwe w kierowaniu jak wersja 4×2, 
lecz oferujące lepsze własności trakcyjne 
i większy prześwit. Więcej na stronie 14. 

Maksymalna 
wygoda.

Jak długie są okresy międzyobsługowe? 
Gdzie mogę uzyskać poradę w sprawie 
redukcji zużycia paliwa? Czy swój samochód 
ciężarowy mogę leasingować? Posiadacz 
Volvo FL ma niezliczone możliwości, jeżeli 
chodzi o wypracowanie indywidualnego 
rozwiązania, dostosowanego do jego potrzeb.

Volvo FL 
o DMC 10 t.

Jeżeli szukasz małego, praktycznego 
samochodu ciężarowego do dystrybucji 
towarów w mieście, mamy dla Ciebie 
Volvo FL o dopuszczalnej masie 
całkowitej 10 t. Zobacz zestawienie 
modeli na stronie 32.

Paliwa 
alternatywne.

Obecnie masz do wyboru także silniki, 
które mogą być zasilane „odnawialnym” 
olejem napędowym, czyli biodieslem. 
Dostępne opcje:
–  HVO EN15940 (uwodornione oleje roślin-

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

tylko dla wariantu 240 KM.
Każda z nich zapewnia znaczną redukcję 
emisji gazów cieplarnianych. Więcej na 
stronie 9.

Troska 
o środowisko 
naturalne.

Volvo przewodzi branży samochodów 
ciężarowych pod względem działań 
w zakresie zrównoważonego rozwoju 
i alternatywnych układów napędowych. 
Podobnie jest z naszymi osiągnięciami 
w oszczędzaniu paliwa. Ponieważ liczy 
się każda kropla.

 
Komfort.

Długie dni spędzane w kabinie. Ustawiczne 
wchodzenie i wychodzenie, by wyłado-
wać towar. Zatem komfort i ergonomia są 
sprawami najwyższej wagi. Dla Ciebie jako 
kierowcy, a także dla nas.

 
Bezpieczeństwo.

Istotą każdego produktu Volvo jest 
bezpieczeństwo, traktowane przez nas 
priorytetowo. W Volvo FL otaczają Cię 
najnowsze i najlepsze osiągnięcia w tej 
dziedzinie.
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PACZKI I LISTY

Gdziekolwiek, 
kiedykolwiek.
W wyznaczonym miejscu o dokładnie określonej porze. Doręczanie paczek, listów lub dostawy produktów 
do sklepów położonych przy wąskich alejkach mogą być zadaniami trudnymi i niebezpiecznymi. Napędzane 
4-cylindrowym silnikiem, 12-tonowe Volvo FL jest doskonale przystosowane do zatłoczonych okolic centrów miast. 
Maksymalnie wygodne wejście do kabiny, mocny silnik oraz lekkie osie: przednia i tylna, pozwalają szybko i sprawnie 
dostarczać ciężkie ładunki, nie rezygnując z wszechstronności zastosowań samochodu ciężarowego.

Naturalność I-Sync.
Zautomatyzowana skrzynia biegów 
dla maksymalnej wygody. Skupiaj 
się na ruchu drogowym i kierowaniu, 
pozostawiając zmianę biegów I-Sync.

Łatwy dostęp.
Koła o rozmiarze 17,5'' i antypoślizgowe 
stopnie wejściowe umożliwiają wyjątkowo 
łatwe wchodzenie do kabiny i wychodzenie 
z niej.

Muskularne tylne osie.
Lekkie tylne osie Volvo FL mają nośność 
od 7,6 aż do 11,5 t, a zawieszenie pneu-
matyczne zapewnia płynną jazdę. Zobacz 
pełne zestawienie modeli na stronie 32.
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NIE MARTW SIĘ

Łatwe w posiadaniu 
i kierowaniu.

Bezpieczne i chronione – 
gdy nie ma Cię w pobliżu.
Volvo FL może być wyposażone w rozbudo-
wany, zdalnie sterowany alarm, który odstra-
szy złodziei i zapobiegnie kradzieży. Alarm 
uaktywni się gdy tylko ktoś spróbuje otwo-
rzyć drzwi, podnieść kabinę lub manipulować 
przy akumulatorze.

Łatwy każdy manewr.
Małe, lecz solidne. Wszechstronne, ale 
mocne. I doskonale przystosowane do cia-
snoty panującej w mieście. Każdy element 
Volvo FL zaprojektowano z myślą o jak 
najłatwiejszym manewrowaniu. Precyzyjne 
wskaźniki i skrzynia biegów oraz płynne 
przyspieszanie pomogą Ci przedostać się 
przez najbardziej zatłoczone rejony.

Pełna kontrola w mgnieniu oka.
Zestaw wskaźników i deska rozdzielcza 
w Volvo FL zostały rozplanowane tak, by 
korzystanie z nich było jak najbardziej intu-
icyjne. Elementy sterujące rozmieszczono 
w sposób zapewniający maksymalną ergo-
nomię, zaś wskaźniki umożliwiają błyska-
wiczny odczyt aktualnych parametrów.

Jeden system – wiele funkcji.
W Volvo FL zastosowano nowoczesny, 
rozbudowany układ elektryczny, który 
kontroluje każdą funkcję samochodu 
ciężarowego. Może być rozbudowywany 
o dodatkowe funkcje. Oczywiście wszystkim 
można sterować ze stanowiska kierowcy.

Tak dużo lub mało, 
jak sobie życzysz.
Korzystając z usług Volvo, takich jak 
Doradztwo Paliwowe lub Finansowanie, 
zapewniasz sobie pełne wsparcie w 
użytkowaniu samochodu ciężarowego. 
Oferujemy je po to, by umożliwić Ci koncen-
trowanie się na tym, co dla Ciebie najważ-
niejsze: realizowaniu dostaw.

Na miarę.
Twoich i tylko Twoich potrzeb.
Volvo FL zapewni Ci wszystko, cokolwiek 
zechcesz. Określ swoje potrzeby, a samochód 
ciężarowy zostanie do nich dostosowany – 
w fabryce. Można również dodać zabudowę 
lub specjalistyczne wyposażenie – wszystko 
po to, by użytkowanie Twojego pojazdu było 
bezproblemowe już od pierwszego dnia.

Zobaczyć znaczy uwierzyć. 
I działać.
W Volvo FL zawsze masz pełny ogląd swo-
jego otoczenia. Umiejscowienie i wielkość 
lusterek, wraz z polem widzenia przez przed-
nią szybę, zapewniają niezrównaną widocz-
ność. Wyposaż kabinę w dodatkowe szyby, 
a stworzysz sobie najlepsze warunki do 
pracy w intensywnym ruchu miejskim.

Wzmocnione zderzaki.
Trzyczęściowy przedni zderzak został 
wyposażony w stalowe sekcje narożne 
o dużej odporności na uszkodzenie. 
Dzięki temu koszty drobnych napraw 
powypadkowych są mniejsze. Zderzak 
w Volvo FL 4×4 został dodatkowo 
wzmocniony z myślą o użytkowaniu 
pojazdu w terenie.

Posiadanie i jazda Volvo FL zawsze wyglądają tak, jak tego oczekujesz. To sprawdzony i niezawodny samochód 
ciężarowy. Przede wszystkim jednak są proste. I łatwe. Nie wymagają zawansowanej wiedzy w dziedzinie techniki 
silnikowej. Nie wymagają pogłębionych studiów z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Jeździsz i realizujesz dostawy – 
my troszczymy się o całą resztę, upraszczając do maksimum Twoje codzienne obowiązki.
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PRZYGOTOWANE POD 
AGREGAT CHŁODNICZY
Silnik D8K może zostać fabrycznie 
wyposażony w zestaw przygo-
towawczy do montażu agregatu 
chłodniczego. Tym samym skraca 
się czas zabudowy pojazdu.

HAMULEC SILNIKOWY 
I HAMULEC WYDECHOWY
Hamulec silnikowy pozwala oszczę-
dzać hamulce zasadnicze, wydłuża-
jąc okres eksploatacji zarówno 
tarcz, jak i klocków hamulcowych. 
Volvo FL można wyposażyć w jeden 
z dwóch typów wydajnych hamulców 
silnikowych: hamulec wydechowy 
lub hamulec wydechowy połączony 
z hamulcem kompresyjnym.

TURBOSPRĘŻARKA
O ZMIENNEJ GEOMETRII
Zmienna geometria turbosprężarki 
pozwala efektywnie kontrolować 
ciśnienie doładowania, zależnie od 
panujących warunków, i zapewnia 
wysokie osiągi silnika przy niskiej 
prędkości obrotowej.

GOTOWE NA PALIWA 
ALTERNATYWNE
Wszystkie warianty (poziomy mocy) 
silników D5K i D8K są dostosowa-
ne do zasilania syntetycznym olejem 
napędowym (HVO). Dostępny jest 
wariant silnika D5K 240 przysto-
sowany do zasilania 100-procen-
towym biodieslem (RME B100) – 
spełniający normę emisji spalin 
Euro 6. To doskonała opcja, jeżeli 
chcesz ulżyć środowisku naturalne-
mu i sam korzystać z dostępnych na 
rynku ulg.

PRZYSTAWKI 
ODBIORU MOCY
Obydwa silniki: D5K i D8K można 
wyposażyć w przystawkę odbioru 
mocy o wydajności 600 Nm do 
napędu urządzeń dodatkowych, 
np. przeładunkowych.

ZAMKNIĘTY UKŁAD ODPOWIETRZANIA 
SKRZYNI KORBOWEJ
Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej 
zatrzymuje opary oleju, które po wydostaniu się 
na zewnątrz mogłyby skazić miejsca, w których 
jakiekolwiek wycieki oleju są niedopuszczalne. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku dystrybucji 
produktów spożywczych, a także innych segmentów 
branżowych, charakteryzujących się wyjątkowo 
rygorystycznymi wymaganiami w zakresie ochrony 
środowiska.

ADBLUE
AdBlue stosuje się w celu zmniej-
szenia emisji zanieczyszczeń. 
Preparat ten jest przechowywany 
w odrębnym zbiorniku i wtryskiwany 
do spalin w ilości równej 5–6% 
zużycia oleju napędowego.

UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
Opracowane przez Volvo Trucks rozwiązanie 
pozwala zachować dobre właściwości jezdne, 
a jednocześnie zapewnia temperaturę gazów 
wylotowych i stężenie NOX optymalne dla efek-
tywnego przebiegu procesu oczyszczania spalin. 
Oprócz katalizatora SCR, w układzie oczyszczania 
zastosowano katalizator utleniający (DOC), filtr 
cząstek stałych (DPF) i system wtrysku paliwa do 
układu wydechowego – zintegrowane w jednym 
i tym samym tłumiku. Rezultatem jest silnik o dużej 
mocy i osiągach, zgodny ze wszelkimi normami, 
przyjazny dla naszego środowiska naturalnego 
i naszej przyszłości.

MOC
Nieważne czy Twoje Volvo FL napędza silnik D5K, 
czy też D8K, zawsze masz mocy pod dostatkiem. 
A dzięki bezkonkurencyjnie szybkim reakcjom 
jednostki napędowej moc ta jest odpowiednia dla 
każdego zadania transportowego. Zobacz tabele 
na stronie 33.

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.

EURO 6
Zmniejszenie emisji NOX o blisko 80%, zaś cząstek 
stałych o połowę jest poważnym wyzwaniem. 
Zwłaszcza, jeżeli nie chcesz żadnego kompro-
misu pod względem osiągów silnika. My tego 
dokonaliśmy. Nasze silniki Euro 6 wciąż oferują 
właściwości jezdne i niezawodność tak samo, 
jak nasze powszechnie cenione jednostki napę-
dowe klasy Euro 5. 

MOMENT OBROTOWY
Cechami obydwu jednostek napędowych są płaski 
przebieg charakterystyki momentu obrotowego 
i błyskawiczne reakcje, nawet przy niskiej pręd-
kości obrotowej. Maksymalny moment obrotowy 
silnika D5K wynosi 800 i 900 Nm, zaś silnika D8K 
– 950 i 1 050 Nm, zależnie od wersji. Zobacz ta-
bele na stronie 33.

TE SAME OKRESY 
MIĘDZYOBSŁUGOWE
Norma Euro 6 stanowi duże wzywa-
nie zarówno dla silników, jak i per-
sonelu serwisowego. Ale w przy-
padku Volvo FL rygorystyczne limity 
emisji nie wymusiły żadnych zmian 
w długości okresów międzyobsługo-
wych. Same wymagania obsługowe 
również nie uległy zmianie.

CZTERY CYLINDRY LUB 
SZEŚĆ CYLINDRÓW
Silnik Volvo D5K ma cztery cylindry, 5 litrów 
pojemności skokowej i moc maksymalną 210 lub 
240 KM. Idealny do napędu mniejszych samocho-
dów ciężarowych, takich jak 12-tonowe Volvo FL, 
D5K jest jednym z najmocniejszych na ryku silników 
czterocylindrowych. Większe modele Volvo FL, np. 
te o DMC 18 ton, są napędzane sześciocylindrowym 
silnikiem Volvo D8K o pojemności 8 litrów, rozwija-
jącym moc 250 lub 280 KM.

GAMA SILNIKÓW VOLVO

Samochód ciężarowy 
Volvo z silnikiem Volvo.
Idealna para.

Cztery cylindry lub sześć cylindrów. 5 lub 8 litrów. Żadne Volvo FL nie okaże się za słabe. Duży moment obrotowy, 
szybkie reakcje i moc maksymalna od 210 do 280 KM. Osiągi dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb, idealne 
dla dystrybucji w mieście, zapewniające maksymalną wydajność i rentowność. Za każdym razem, każdego dnia.
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ELASTYCZNE KONFIGURACJE PODWOZIA

Doskonale 
przystosowane.
Do funkcjonowania 
w miejskiej rzeczywistości.

KONFIGURACJA 
STANDARDOWA, 
PRZYGOTOWANA 
LUB INDYWIDUALNA 
Podwozie Volvo FL można zamówić 
w konfiguracji standardowej. Ale jeżeli 
chcesz maksymalnie ułatwić zadanie 
firmie zabudowującej, możesz zamówić 
je wyposażone w zestaw przygotowaw-
czy lub w pełni dostosowane do swoich 
indywidualnych wymagań. Dzięki instruk-
cjom zabudowy VBI (Volvo Bodybuilder 
Instructions) możliwe jest skrócenie 
czasu zabudowy pojazdu. Dzięki nim 
także otrzymasz doskonały samochód 
ciężarowy z doskonałą zabudową, do-
pasowany do Twoich zadań transporto-
wych, w najkrótszym możliwym czasie.

ZBIORNIKI PALIWA
Zależnie od konfiguracji samochodu 
ciężarowego można wybierać zbiorniki 
paliwa wykonane z tworzywa sztuczne-
go, stali lub aluminium, o pojemności 
od 80 do 430 l. 

OSIE PRZEDNIE
Dostępne są cztery różne, bezob-
sługowe osie przednie, różniące się 
dopuszczalnym naciskiem. Maksymalny 
dopuszczalny nacisk na oś w modelach 
napędzanych silnikiem D5K wynosi 
5,0 t, zaś w pojazdach z silnikiem 
D8K – od 4,5 do 7,1 t. Usytuowa-
nie przedniej osi zależy od wyboru 
zawieszenia.

ZBIORNIK ADBLUE
32-litrowy zbiornik AdBlue 
z tworzywa sztucznego jest 
wyposażony w zintegrowaną 
pompę AdBlue i zamontowany po 
prawej stronie podwozia. W razie 
potrzeby może być zamontowany 
po stronie lewej i wówczas jest 
połączony z umieszczonym po tej 
samej stronie zbiornikiem paliwa.

OSIE TYLNE
Wszystkie trzy typy tylnych osi stoso-
wane w Volvo FL są bezobsługowe. Ich 
dostępność zależy od masy całkowitej 
samochodu ciężarowego. Nośność osi 
tylnych wynosi od 8,5 do 11,5 t. Czte-
rocylindrowe Volvo FL może tworzyć 
zestawy drogowe o masie całkowitej do 
19 t, podczas gdy pojazdy z silnikiem 
sześciocylindrowym są wyposażane w 
osie napędowe z pojedynczą przekład-
nią główną, umożliwiające tworzenie 
zestawów drogowych o masie całkowi-
tej 25 lub 36 t.

ROZMIARY KÓŁ
W Volvo FL dostępne są trzy różne 
rozmiary kół. Lekkie pojazdy 10- 
i 12-tonowe z silnikiem 4-cylindrowym 
są wyposażone w koła o rozmiarze 
17,5'', zaś w przypadku pojazdów 
cięższych, napędzanych silnikiem 
6-cylindrowym, istnieje możliwość 
wyboru kół o rozmiarze 19,5'' lub 
22,5''.

UDOSKONALONE 
WSPORNIKI ZABUDOWY
W celu jeszcze większego ułatwienia 
pracy firmie zabudowującej podwozie 
może być wyposażone w zestaw 
wsporników zabudowy zamocowa-
nych do ramy. Układ tych wsporników 
można dostosowywać do specjalnych 
wymagań.

WYBÓR ZAWIESZEŃ
Zależnie od dopuszczalnego 
nacisku oferowane są różne rodzaje 
zawieszeń osi przedniej i tylnej: 
pneumatyczne, mechaniczne lub 
połączenie obydwu tych rodzajów. 
Poziom elektronicznie sterowanego 
zawieszenia pneumatycznego (ECS) 
może być regulowany przełącz-
nikami na desce rozdzielczej lub 
w pilocie zdalnego sterowania 
w celu dostosowania wysokości 
podwozia do rampy załadunko-
wej. Łatwe w kierowaniu, łatwe 
w załadunku.

Konfigurację podwozia Volvo FL można dostosować do każdego dającego 
się przewidzieć zadania transportowego realizowanego w środowisku 
miejskim. Podwozie jest wytrzymałe i trwałe, a jednocześnie lekkie, 
co pozwala zabierać ciężkie ładunki. Jest także na tyle wszechstronne, 
że pozwala na indywidualne adaptacje. Takie, jakich potrzebujesz.

ROZSTAWY OSI
Rozstaw osi Volvo FL może wynosić 
od 3 250 do 6 800 mm, zależnie od 
rozmiaru kół i dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu.

BOCZNE OSŁONY 
PRZECIWNAJAZDOWE
Wzmocnione, składane boczne 
osłony przeciwnajazdowe (SUP) 
są oferowane jako wyposażenie 
fabryczne. Zaprojektowane przez 
Volvo, stanowią skuteczną ochronę 
i ułatwiają czynności obsługowe.
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Wariant 12-tonowy.
Ta wersja posiada podwozie Low (niskie), 
oś przednią o nośności 4,2 t oraz oś 
tylną o nośności 8,0 t. Jest napędzana 
5-litrowym silnikiem o mocy maksymalnej 
210 lub 240 KM, z którym współpracuje 
sześciobiegowa manualna skrzynia biegów.

Volvo FL jako zamiatarka. 
Podwozie Volvo FL może zostać fabrycznie 
przygotowane do zabudowy zamiatarką 
uliczną. Zakres adaptacji obejmuje relokację 
zbiorników sprężonego powietrza, zbiorników 
paliwa, zbiornika AdBlue, skrzynki akumulato-
rowej i układu wydechowego w celu zwolnie-
nia miejsca na ramie, potrzebnego do zamon-
towania mechanizmów zabudowy. Dostępne 
są dwie wersje pojazdu w tej konfiguracji, 
wyposażone w kabinę dzienną. Do wyboru 
masz wersję o DMC 12 lub 16 ton oraz trzy 
różne rozstawy osi.
 Zestaw przygotowawczy obejmuje 
wszystkie istotne elementy konfiguracji 
pojazdu i zapewnia idealne przygotowanie 
pojazdu do tego zastosowania.

Wariant 16-tonowy.
Pojazd o większej ładowności wymaga 
podwozia Medium (średnia wysokość), 
osi przedniej o nośności 5,8 t oraz osi 
tylnej o nośności 10,9 t. Jest napędzany 
6-cylindrowym, 8-litrowym silnikiem 
o mocy maksymalnej 240 KM. Dostępne 
są manualne skrzynie biegów o liczbie 
przełożeń 6 lub 8.

ZAMIATANIE I CZYSZCZENIE

Idealne 
dla zamiatarki.

Volvo FL doskonale sprawdzi się jako pojazd zamiatarka na wąskich ulicach miasta. Łatwo się nim manewruje 
i łatwo wsiada do kabiny. Równie łatwo można go zamówić. Wystarczy wybrać opcję fabrycznego przygotowania 
pojazdu pod zamiatarkę, a czas zabudowy ulegnie znacznemu skróceniu. 

12 16
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Lepsze własności trakcyjne.
Wyboiste drogi żwirowe? Zaśnieżone ulice? 
Teren? Volvo FL 4x4 zapewnia całą przy-
czepność, jakiej potrzebujesz. Zarówno 
przednia oś napędowa, jak i nowa oś tylna 
są wyposażone w zwolnice w piastach kół. 
A gdy warunki stają się naprawdę trudne, 
wystarczy nacisnąć przycisk, by włączyć 
niski bieg w skrzynce rozdzielczej.

Większy prześwit.
Podwozie od wysokości XX-High zapewnia 
Volvo FL 4×4 wyjątkowo duży prześwit, co 
oznacza mniejsze prawdopodobieństwo 
ugrzęźnięcia lub uszkodzenia pojazdu 
podczas jazdy w trudnym, nierównym terenie.
 Prześwit pod osią przednią wynosi 
około 330 mm. Pod osią tylną – 320 mm. 
To odpowiednio o: 60 i 100 mm więcej 
niż w przypadku standardowego Volvo FL.
 Duży prześwit skutkuje również dużym 
kątem natarcia – 25 stopni – pomocnym 
podczas pokonywania stromych podjazdów 
i przeszkód terenowych. Wytrzymały zderzak 
może zaś bez uszczerbku przyjąć na siebie 
uderzenie.

Dostosowane do twoich potrzeb.
Dostępne są wszystkie rodzaje kabin – 
także kabina załogowa. Możesz również 
wybrać w pełni automatyczną skrzynię 
biegów z trybem jazdy terenowej, czy też 
pojedyncze koła z oponami terenowymi. 
Jest wiele możliwości, dzięki którym Twoje 
Volvo FL 4×4 może stać się narzędziem 
idealnym.

VOLVO FL 4×4

Robi swoje – 
na każdej drodze, 
w każdych warunkach.
Obecnie Volvo FL jest dostępne także z napędem na cztery koła. Jest równie zwrotne i łatwe w prowadzeniu 
jak wersja 4x2. Posiada jednak dodatkowe atuty w postaci lepszych własności trakcyjnych i większego prześwitu, 
dzięki czemu możesz nim jeździć po każdej drodze i w każdych warunkach. Tym samym, idealnie sprawdza się 
w szerokiej gamie zastosowań.
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Praca w komfortowych warunkach.
Wywóz odpadów wiąże się z koniecznością 
wielokrotnego w ciągu dnia wsiadania do 
pojazdu i wysiadania z niego. Ale wymaga 
także spędzania wielu godzin w fotelu. 
Volvo FL oferuje zarówno komfort, jak 
i wygodne wejście. Przeczytaj więcej 
o komforcie na stronie 18.

Przestrzeń do życia.
Pracujesz w pojedynkę? A może w obsadzie 
podwójnej? Potrzebujesz miejsca na dodatko-
we wyposażenie? Wielkość kabiny może sta-
nowić różnicę między klaustrofobią a udanym 
dniem pracy. Więcej o dostępnych kabinach 
na stronie 32.

Cała niezbędna moc.
Śmieciarka albo zabierak hakowy? 
Dodanie przystawki odbioru mocy 
napędzanej od silnika lub skrzyni 
biegów rozwiąże Twój problem.

Przygotowane do wywozu 
i recyklingu odpadów.
Volvo FL można zamówić w wersji fabrycznie 
przygotowanej do zabudowy śmieciarką. 
Zestaw przygotowawczy obejmuje wszystkie 
istotne elementy konfiguracji pojazdu – np. 
przyłącze elektryczne zabudowy, oprogramo-
wanie dostosowane do specyfiki transportu 
komunalnego, tylny zwis o odpowiedniej 
długości i wzmocnione tylne zawieszenie. 
Zapewnia idealne przygotowanie pojazdu do 
tego zastosowania i znaczne skrócenie czasu 
dostawy pojazdu z firmy zabudowującej.

WYWÓZ ODPADÓW I RECYKLING

Czysty sposób 
na utrzymanie 
porządku.

Volvo FL zaprojektowano w najdrobniejszych szczegółach jako efektywnego i niezawodnego partnera w dowolnym 
zadaniu transportowym. Na przykład w wywozie odpadów. Przy częstych postojach i wielokrotnym w ciągu dnia 
wchodzeniu do kabiny i wychodzeniu z niej, wygodne wejście to podstawa. Podobnie jak komfortowe wnętrze. 
A jeżeli zabierasz śmieci, lepiej nie zatruwać środowiska nadmiarem zanieczyszczeń z rury wydechowej. Volvo FL 
spełnia normę emisji spalin Euro 6 i jest wyposażone w wydajny układ ich oczyszczania, więc masz pewność, że 
stanowi bardziej element rozwiązania, niż część problemu.
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KOMFORT

Łatwiejsza droga 
do komfortowego 
stanowiska pracy.
Wchodzenie do samochodu ciężarowego i wychodzenie z niego może być męczące. Dlatego, żeby w jak największym 
stopniu ułatwić Ci pracę, wejście do kabiny Volvo FL zostało wyposażone w dwa stopnie. Dzięki dogodnie 
umieszczonym uchwytom, antypoślizgowym powierzchniom i dodatkowemu oświetleniu stopni wejściowych, 
szybko zapomnisz o niewygodzie częstego zajmowania miejsca w kabinie i wychodzenia z niej.

Ergonomiczne fotele.
Fotele zaprojektowano z myślą o dłu-
gich godzinach spędzanych za kierowni-
cą. Zarówno kierowca, jak i pasażer ma do 
dyspozycji ergonomiczny fotel o szerokim 
zakresie regulacji. Obydwa fotele są pokryte 
odporną na zbrudzenia tapicerką tekstylną 
i mogą być wyposażone w zintegrowane pasy 
bezpieczeństwa w kolorze czarnym lub czer-
wonym.

Zawieszenie kabiny.
Przednie zawieszenie kabiny ma postać 
gumowej poduszki, zaś w zawieszeniu tylnym 
zastosowano sprężynę śrubową i amortyzator. 
Rozwiązanie takie ogranicza pionowe prze-
mieszczenia kabiny, a jednocześnie skutecz-
nie tłumi wstrząsy.

Klimatyzacja.
Upalne letnie dni, mroźne zimowe 
popołudnia… W kabinie Volvo FL 
zawsze panuje przyjemny klimat, który 
pozwala Ci dobrze wykonywać swoją 
pracę. Standardowy układ ogrzewania 
może zostać uzupełniony o ogrzewacz 
parkingowy, tak aby wnętrze kabiny 
było zawsze ciepłe i przytulne. Jeżeli 
wybierzesz klimatyzację, to uzyskasz 
nie tylko przyjemny chłód w kabinie, 
ale także usuniesz z jej wnętrza wilgoć.

Niski poziom hałasu we wnętrzu.
W celu zapewnienia komfortu i przyjemnej 
atmosfery kabina Volvo FL otrzymała izolację 
akustyczną, która skutecznie ogranicza 
przenikanie odgłosów silnika, opon i hałasu 
otoczenia do wnętrza. Nie będąc narażonym 
na ustawiczny hałas, możesz się odprężyć 
i skoncentrować na kierowaniu pojazdem.

Każdy szczegół ma znaczenie.
Gdy spędzasz całe dnie w kabinie Volvo FL, 
nie musisz wykonywać żmudnych czynności 
i masz wszystko w zasięgu ręki. Wskaźniki 
i elementy sterujące są intuicyjnie rozmiesz-
czone, a te używane najczęściej znajdują 
się blisko koła kierownicy.

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 strumienio-
wego przesyłania muzyki i zestawu głośnomó-
wiącego dla dwóch telefonów, a także przygo-
towanie do montażu radia cyfrowego DAB.

Rozplanowanie 
deski rozdzielczej.
Układ deski rozdzielczej i zestawu wskaźni-
ków jest intuicyjny. Wystarczy jedno spojrze-
nie, by odczytać najważniejsze informacje. 
Poziom paliwa i AdBlue, prędkość obrotowa 
silnika czy ciśnienie oleju – wszystko to 
możesz z łatwością kontrolować.

Regulowane koło kierownicy.
Koło kierownicy ma średnicę 460 lub 
500 mm, do wyboru, i jest wyposażone 
w mechanizm regulacji z blokadą 
zwalnianą pneumatycznie.

Przestronna kabina.
W Volvo FL masz do wyboru trzy wielkości 
kabin: kabinę dzienną, kabinę komfort lub 
kabinę załogową – zależnie od swoich wyma-
gań dotyczących przestrzeni ładunkowej lub 
liczby pasażerów. Szerokość kabin wynosi 
2 100 mm, podczas gdy długość zawiera się 
w zakresie od 1 600 do 2 980 mm.

Pojemne schowki.
Schowki w drzwiach i desce rozdzielczej. 
Schowek nad przednią szybą i na tunelu 
silnika pomiędzy fotelami. Dodatkowe 
schowki dostępne w opcji. W Volvo FL 
nigdy nie zabraknie Ci miejsca na rzeczy 
niezbędne, jak również te zbędne.
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Spoilery.
Spoilery również zmniejszają opór powietrza 
i w połączeniu z dodatkowymi owiewkami 
pozwalają oszczędzać jeszcze więcej paliwa.

Światła w kształcie litery „V”.
Reflektory główne Volvo FL, z charakte-
rystycznymi diodowymi (LED) światłami 
w kształcie litery „V”, spełniającymi wymaga-
nia UE dotyczące świateł dziennych, dosko-
nale oświetlają drogę i są łatwe w demon-
tażu. Po włączeniu świateł pozycyjnych lub 
mijania światła diodowe przygasają.

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

Aerodynamika.
Kabina ma aerodynamiczny kształt. Jest 
łagodnie zaokrąglona w celu zmniejszenia 
oporu powietrza. Oprócz oszczędności 
paliwa, sylwetka ta zapewnia lepsze właści-
wości jezdne.

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.

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY KABINY

Wzięliśmy, co było dobre, 
a potem to udoskonaliliśmy.

Volvo FL jest najmniejszym członkiem rodziny Volvo Trucks, naturalnym elementem oferty 
najwyższej klasy samochodów ciężarowych. Atrakcyjny pojazd o nowoczesnym wyglądzie, 
a jednocześnie łatwy w użyciu i kierowaniu. To nie przejaw próżności – to prawda. Piękny 
samochód ciężarowy, który pięknie się prowadzi. Fachowo dostosowany do czekających 
go zadań transportowych. Ma zawadiacki charakter, który jednak emanuje zaufaniem 
i efektywnością. Będzie postrzegany jako naturalny, ale wyróżniający się, element każdego 
środowiska miejskiego. Niezawodny, wydajny, rentowny i bezpieczny. Innymi słowy – Volvo FL.
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Patrz do tyłu.
Podgrzewane lusterka szerokokątne 
zapewniają przejrzysty obraz tego, co 
dzieję się z tyłu i obok pojazdu. Lusterko 
przednie pozwala dostrzec przeszkody 
znajdujące się z przodu. Dostępne są 
również lusterka wsteczne sterowane 
elektrycznie. Patrzenie do tyłu jest 
kwestią bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

Oczywiście, 
że jest bezpieczne.
Przecież to Volvo.
Mamy wizję, by żaden samochód ciężarowy Volvo nie uczestniczył w wypadku drogowym. Dlatego nieustannie 
rozwijamy produkty i systemy, które przede wszystkim mają zapobiegać wypadkom. Zero wypadków to ambitny cel, 
a my jesteśmy zdeterminowani, by go osiągnąć.
 Skupiamy się na opracowywaniu systemów wspomagających pracę kierowcy, które ułatwiają jazdę, a tym 
samym czynią ją bezpieczniejszą. Oto kilka przykładów rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo jazdy.

Układ stabilizacji toru jazdy.
Volvo FE jest standardowo wyposażone 
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.

Patrz do przodu.
Zatłoczone ulice wymuszają na kierowcy 
konieczność kontrolowania swojego otocze-
nia. Duża, przyciemniana przednia szyba, któ-
rej dolna krawędź znajduje się tuż nad deską 
rozdzielczą, zapewnia szerokie pole widzenia, 
także na boki i przestrzeń bezpośrednio 
przed kabiną. W złych warunkach atmosfe-
rycznych przednią szybę utrzymują w czy-
stości duże, wydajne wycieraczki. Doskonała 
widoczność jest podstawą bezpieczeństwa.

Rozglądaj się na boki.
Jeszcze większą kontrolę nad swoim ładun-
kiem i otoczeniem zyskasz, wybierając dodat-
kową szybę boczną po stronie pasażera, 
szyby w dolnej części drzwi i szybę w tylnej 
ścianie kabiny.

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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BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Zaprojektowane, 
by Cię chronić.
Bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych wartości Volvo i dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy 
Volvo jest integralnym elementem wszystkich naszych działań. Volvo FL w sposób oczywisty czerpie ze wszystkich 
doświadczeń, jakie zdobyliśmy przez te wszystkie lata. Oto kilka przykładów cech Volvo FL, które zwiększają 
bezpieczeństwo i poziom ochrony w razie wypadku. 

Zakotwiczone fotele.
Fotele w kabinie Volvo FL są solidnie zamo-
cowane do podłogi. Ich mocowanie zostało 
wzmocnione z myślą o zapewnieniu optymal-
nego bezpieczeństwa.

Wzmocniona kabina.
Wzmocniony szkielet kabiny tworzy 
wytrzymałą klatkę bezpieczeństwa, 
zapewniającą przestrzeń przeżycia 
w razie wypadku. Drzwi, tylna ściana, 
dach i podłoga – każdy element 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. 

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 cię-
żarowy. Belki przeciwnajazdowe mogą być 
montowane w fabryce.

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

Zintegrowane pasy 
bezpieczeństwa.
Fotele Comfort i Standard są wyposażo-
ne w zintegrowane pasy bezpieczeństwa 
o dużej wytrzymałości. Pasy są dostępne 
także w kolorze czerwonym, dobrze widocz-
nym z daleka.

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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Zajmij się jazdą, 
my zajmiemy się resztą.
To Ty decydujesz o sposobie prowadze-
nia swojej działalności. My możemy tylko 
udostępnić Ci wszelkie możliwe opcje. 
Na przykład Finansowanie. Ty jeździsz – 
my troszczymy się o całą resztę. Więcej 
o leasingu na stronie 31.

Członek rodziny.
Łatwo rozpoznawalne jako Volvo, dzięki 
wiarygodnemu logo – przedstawiciel gamy 
wysokiej jakości samochodów ciężarowych 
dla profesjonalistów. Volvo FL budzi zaufanie 
i emanuje niezawodnością. Więcej o zewnę-
trznych elementach kabiny na stronie 20.

Przygotowane do służby 
społeczeństwu.
Fabryczne przygotowanie do montażu 
zamiatarki lub śmieciarki. Dostępne silniki 
zasilane paliwami alternatywnymi. Dzięki 
licznym opcjom wyposażenia, Volvo FL 
może stać się idealnym samochodem 
ciężarowym dla służb komunalnych. 

Liczniejsza ekipa.
Gdy do wykonania pracy potrzeba więcej 
niż jednej, dwóch lub trzech osób, mamy 
dla Ciebie kabinę załogową, która łącznie 
z kierowcą może pomieścić 7 osób. 
Doskonałe rozwiązanie m.in. dla ekip 
zajmujących się utrzymaniem terenów 
zielonych i zastępów straży pożarnej.

Lepsze własności trakcyjne.
Wyboiste drogi żwirowe? Zaśnieżone 
ulice? Teren? Volvo FL 4x4 zapewnia całą 
przyczepność, jakiej potrzebujesz. Zarówno 
przednia oś napędowa, jak i nowa oś tylna 
są wyposażone w zwolnice w piastach kół. 
A gdy warunki stają się naprawdę trudne, 
wystarczy nacisnąć przycisk, by włączyć 
niski bieg w skrzynce rozdzielczej. Więcej 
na stronie 14.

Wyraźnie rozpoznawalne 
w ciemności.
Charakterystyczne lampy LED w kształcie 
litery „V” oznajmiają przynależność do 
rodziny Volvo i rozświetlają Ci drogę 
w ciemności.

SŁUŻBY KOMUNALNE

Praca od 9 do 5.
Albo trochę dłużej.
Miasto bezwzględnie wymaga wsparcia logistycznego i usługowego. Istnieje potrzeba usuwania przeszkód, 
udrażniania ścieżek – albo po prostu kształtowania zacisznych terenów zielonych, gdzie można odpocząć. 
Volvo FL z zabudową skrzyniową, wyposażone w niewielki zabierak hakowy, idealnie sprawdza się w każdym 
zastosowaniu komunalnym. Dzięki swojemu mocnemu silnikowi i doskonałej zwrotności dowiezie Cię tam, 
gdzie musisz się znaleźć. Optymalny proces spalania i mała emisja spalin sprzyjają kształtowaniu środowiska 
miejskiego, w którym chce się przebywać.
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SKRZYNIE BIEGÓW I HAMULCE

Znajdź swój najlepszy 
miejski bieg.
Wybór odpowiedniej skrzyni biegów może być trudny. Trzeba wziąć pod uwagę wszystko – Twoje zadania 
transportowe, otoczenie, wcześniejsze doświadczenia, a nawet Twoją osobowość. Pod tym względem Volvo FL 
oferuje cały szereg możliwości, dzięki czemu na pewno znajdziesz najdogodniejsze dla siebie rozwiązanie.

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-Sync.
Połącz doskonały komfort kierowcy z eko-
nomiką paliwową. Łatwa w użyciu skrzynia 
biegów I-Sync ma sześć przełożeń i zauto-
matyzowany układ ich zmiany. 

Przystawka odbioru mocy.
Dla wszystkich skrzyń biegów dostępnych 
jest po kilka wariantów przystawek odbioru 
mocy do napędu wyposażenia lub urządzeń 
dodatkowych. 

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 podczas 
ruszania z miejsca i wysokich osiągów.

Hamulce tarczowe.
Hamulce Volvo FL są sterowane pneuma-
tycznie i wyposażone w lekkie tarcze hamul-
cowe, zarówno na osi przedniej, jak i tylnej. 
Elektronicznie sterowany układ hamulcowy 
(EBS) realizuje funkcję antyblokującą oraz 
cechuje się szybkimi reakcjami i mniej-
szym zużyciem elementów roboczych.

Uważna jazda dzięki I-Sync.

I-Sync – płynnie działająca, inteligentna skrzynia biegów Volvo zapewniająca automatyczną 
zmianę przełożeń – znacząco ułatwia pracę kierowcy pojazdu dystrybucyjnego. Możesz 
całkowicie skoncentrować się na zachowaniu bezpieczeństwa w intensywnym ruchu 
miejskim. Skrzynia biegów ma 6 przełożeń. Najwyższe jest nadbiegiem. Wszystkie biegi 
są synchronizowane, a sterowanie i ręczna zmiana biegów odbywa się za pomocą dźwigni 
pod kołem kierownicy, współpracującej z elektrohydraulicznym układem wykonawczym. 
W kabinie nie ma pedału sprzęgła. I-Sync sprzyja również redukcji zużycia paliwa.

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

KOMPLEKSOWA OFERTA VOLVO

Idealne rozwiązanie transportowe.
Najlepszy partner w interesach.
Radość z jazdy. Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy – punktualnego zrealizowania dostawy. To właśnie powinny 
być główne obszary Twojej troski. Po co się frustrować stopami procentowymi, nieprzewidywalnymi kosztami lub 
zbędnymi niespodziankami, odrywającymi Cię od prowadzenia interesów. Kupując Volvo FL, masz do dyspozycji 
kompletną gamę rozwiązań, które pozwalają Ci koncentrować się na sprawach, które są naprawdę ważne. O całą 
resztę pozwól zatroszczyć się nam. 

Finansowanie.
Stałe, przewidywalne opłaty miesięczne, obej-
mujące finansowanie, obsługę techniczną i 
naprawy oraz ubezpieczenie, ograniczają do 
minimum ryzyko i zakłócenia w prowadzeniu 
działalności. Dodatkowymi zaletami są moż-
liwość dokładnego planowania wydatków, 
większa płynność finansowa i niższe nakłady 
kapitałowe. Dzięki naszemu finansowaniu 
możesz prowadzić swoją działalność spraw-
niej i bez trosk.

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 szko-
dy w Twoim sprzęcie, nie objęte ubezpiecze-
niem OC, wskutek np. pożaru, kradzieży, aktu 
wandalizmu.
Ubezpieczenie od utraty wartości 
(GAP): pokrywa różnicę pomiędzy warto-
ścią niespłaconych rat a rzeczywistą war-
tością pojazdu, w przypadku tzw. szkody 
całkowitej.

Doradztwo Paliwowe.
W celu zmniejszenia zużycia paliwa i zapew-
nienia 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 zmniej-
szyć zużycie paliwa nawet o 5%, a to oznacza 
wymierną korzyść zarówno pod względem 
ekonomiki paliwowej, jak i Twojego oddziały-
wania na środowisko.

Szkolenie kierowców.
Poprzez udział w zajęciach Szkoły 
Doskonalenia Jazdy Volvo zwiększasz swoje 
umiejętności i wiedzę w zakresie jazdy 
i użytkowania Volvo FL. 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 zleceniami transpor-
towymi. System dostarcza potrzebnych 
informacji, umożliwiając śledzenie lokalizacji 
i statusu pojazdu, a także wskazówek doty-
czących 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 dostęp-
ny także w postaci praktycznej aplikacji na 
smartfony i tablety.

Liczy się każda kropla.
Elementem kompleksowego podejścia Volvo 
do kwestii optymalizacji zużycia energii i mini-
malizacji oddziaływania na środowisko jest 
dążenie Volvo Trucks do utrwalania oszczęd-
ności 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 pojaz-
du, 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 podwoziach 
samochodu ciężarowego

DANE TECHNICZNE

4×2
Medium
High
X-high

4×4
XX-high

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.

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

Konfiguracje modeli

Konfiguracja
Wysokość 
podwozia

Dopuszczalna masa 
całkowita pojazdu (t)

Rozmiar kół (cale) Silnik

4×2 Low 10 17,5 D5K

4×2 Low 12 17,5 D5K

4×2 RS* Low 12 17,5 D5K

4×2 Medium 12 19,5 D8K

4×2 Medium 14 19,5 D8K

4×2 Medium 14 19,5 D5K

4×2 Medium 14 22,5 D5K

4×2 Medium 14 22,5 D8K

4×2 Medium 16 19,5 D5K

4×2 Medium 14 22,5 D5K

4×2 Medium 16 19,5 D8K

4×2 Medium 16 22,5 D8K

4×2 RS* Medium 16 19,5 D8K

4×2 High 12 22,5 D8K

4×2 High 14 22,5 D8K

4×2 High 16 22,5 D8K

4×2 X-High 18 22,5 D8K

4×4 XX-high 12 22,5 D8K

4×4 XX-high 14 22,5 D8K

4×4 XX-high 16 22,5 D8K

* RS = Zamiatarka uliczna

OLEJ NAPĘDOWY I HVO Moc maksymalna Maks. moment obrotowy

D5K210 (154 kW) 210 KM przy 2 200 obr/min 800 Nm przy 1 100–1 700 obr/min

D5K240 (177 kW) 240 KM przy 2 200 obr/min 900 Nm przy 1 200–1 600 obr/min

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

ZAUTOMATYZOWANE SKRZYNIE BIEGÓW

Skrzynia biegów I-Sync może działać w trybie ręcznym lub automatycznym. Ręczna zmiana biegów jest możliwa za pomocą dźwigni pod kierownicą. 
Wszystkie skrzynie biegów mogą być wyposażone w przystawkę odbioru mocy.

Wyjście Liczba biegów Maks. moment obr. silnika (Nm) Konstrukcyjna DMC zestawu (t)

ATO1056 6 1 050 32

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.

Wyjście Liczba biegów Maks. moment obr. silnika (Nm) Konstrukcyjna DMC zestawu (t)

ZTO1006 6 1 050 32

ZTO1109 9 1 200 36

STO8006 6 850 19

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.

Wyjście Liczba biegów Maks. moment obr. silnika (Nm) Konstrukcyjna DMC zestawu (t)

AL306 6 1 500 32

To zaledwie niewielka część dostępnych opcji, dzięki którym dostosujesz Volvo FL 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 FL.

Kabina załogowa

Kabina dzienna Kabina komfort

Kabiny
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Gumowy dywanik podłogowy

Gaśnica

Zestaw dla 
zasilania 
biodieslem.

Kołpak koła wykonany 
z tworzywa sztucznego

Kanapa dla 
pasażerów, 

wersja Luxury

Pokrowce na fotele

Pakiet audio

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.

Skonfiguruj 
je po swojemu.

AKCESORIA

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

Volvo FL 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. 

Urządzenie do regeneracji 
akumulatorów

Ładowarka do 
akumulatorów
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