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Witajcie ciężkie ładunki, witaj trudny terenie – Volvo FMX zbudowano tak, by poradziło sobie 
w najtrudniejszych możliwych warunkach.
 Aż tyle i tylko tyle gwarantuje siła i wytrzymałość. My jednak dodatkowo wyposażyliśmy je 
w liczne pomysłowe rozwiązania, dzięki którym wykonasz swoją pracę szybciej, bezpieczniej, 
wygodniej i taniej. A ponieważ jest dostępne w większej niż dotychczas liczbie konfiguracji, 
więc zawsze znajdziesz wariant idealnie odpowiadający Twoim potrzebom.
 Dowiedz się, jak Volvo FMX może wyznaczyć nowy standard Twojej działalności.

Nowy standard 
w transporcie 
budowlanym.

Aby dowiedzieć się więcej i poznać komplet danych technicznych, odwiedź www.volvotrucks.pl
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ZAPOZNAJ SIĘ 
Z PODSTAWOWYMI 
DANYMI 
TECHNICZNYMI 
NA STR. 42–43

ŁATWOŚĆ ZABUDOWY
Zaoszczędź czas i pieniądze 

podczas zabudowy, dzięki licznym, 
inteligentnym cechom podwozia. 

Więcej na stronie 28.
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INFORMACJE OGÓLNE

DOLNY PAS PRZEDNI PODWOZIA
To nie tylko przykuwający uwagę 
zderzak. To kompletny system, 
który zwiększa Twoją dyspozycyj
ność. Więcej na stronie 20.

I-SHIFT
Łatwa w użytkowaniu, wyposażo
na w oprogramowanie sprzyjające 
oszczędzaniu paliwa, a obecnie możliwa 
do wykorzystania w trudniejszych niż 
kiedykolwiek warunkach eksploatacji 
i z możliwością wyboru biegów pełza
jących. Więcej na stronach 10–13.

AUTOMATYCZNY SYSTEM 
KONTROLI TRAKCJI
Doskonałe własności trakcyjne, 
właściwości jezdne i ekonomika 
paliwowa. Wszystkie modele 
Volvo FMX z przednią osią napę
dową są standardowo wyposażone 
w układ ATC. Więcej na stronie 6.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
PRACĘ KIEROWCY
Nasze nowoczesne systemy skutecz
nie pomagają kierowcy unikać wypad
ków. Bezpieczeństwo to temat dobrze 
znany Volvo. Więcej na stronie 30.

PODNOŚNIK OSI TANDEM
Wykorzystuj dodatkowy napęd 

tylko wtedy, gdy go potrzebujesz. 
Podnośnik Osi Tandem zmniejsza 

zużycie paliwa, skraca promień skrętu 
i polepsza własności trakcyjne. 

Więcej na stronie 26.

KONFIGURACJE 5-OSIOWE
Obecnie Volvo FMX jest dostępne 

jako fabryczny pojazd pięcio
osiowy, gotowy na najcięższe 

zadania. Więcej na stronie 40.

REFLEKTORY GŁÓWNE
Reflektory główne mogą okazać 
się najlepsze w tej branży. 
Więcej na stronie 36.

ZACZEP DO HOLOWANIA
Zaczep do holowania, który 
w pełni zasługuje na swoją 
nazwę. Więcej na stronie 24. USŁUGI VOLVO

W samochodzie ciężarowym lub 
w biurze – Volvo może pomóc Ci 

pracować efektywniej i bardziej kom
fortowo. Więcej na stronie 38.

„BUDOWLANE” ZAWIESZENIE 
PNEUMATYCZNE

Niezrównany komfort jazdy, zwłaszcza bez 
ładunku i nie mniej niż 300 mm prześwitu – 
to tylne zawieszenie pneumatyczne idealnie 
pasuje do placu budowy. I jest dostępne 
także w FMX z przednią osią napędową. 

Więcej na stronie 22.

OŚ POTRÓJNA
Potrójna oś zespolona Tridem to 

doskonała alternatywa dla podwójnej 
osi przedniej, zapewniająca niższe 
zużycie paliwa i mniejszy promień 

skrętu. Więcej na stronie 34.

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY KABINY
Zaprojektowane w jednym celu – by 
robić wrażenie. Więcej na stronie 8.

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE VOLVO
Wyjątkowa charakterystyka momentu 
obrotowego Volvo jest źródłem dosko
nałych właściwości jezdnych i ekono
miki paliwowej. Więcej na stronie 32.

WNĘTRZE KABINY
Przestronne, pełne rozwiązań, które 
ułatwiają i uprzyjemniają kierowcy 

pracę. Więcej na stronie 14.

Bliższe spojrzenie 
na Volvo FMX. AKTYWNY UKŁAD 

KIEROWNICZY VOLVO
Precyzyjne kierowanie bez wysiłku 
– nawet w trudnych warunkach. 
Obecnie dostępny także w samocho
dach ciężarowych z podwójną osią 
przednią. Więcej na stronie 16.

INTERFEJS KIEROWCY
Zestaw wskaźników i nowy, 
zintegrowany system infor
macji i rozrywki tworzą razem 
wzorcowy interfejs kierowcy. 
Więcej na stronie 18.

AKCESORIA
Dostosuj samochód ciężarowy 

do swoich zadań transpor
towych – i uczyń go bardziej 

efektywnym narzędziem pracy. 
Więcej na stronie 44.
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Niższe zużycie paliwa, mniejsze zużycie eksploatacyjne i lepsza zwrotność – automatycznie. 
Każde Volvo FMX z przednią osią napędową jest standardowo wyposażone w rewolucyjny 
Automatyczny System Kontroli Trakcji.

AUTOMATYCZNY SYSTEM KONTROLI TRAKCJI

Cała przyczepność, 
jakiej potrzebujesz.
Ale tylko wtedy, gdy jej 
potrzebujesz naprawdę.

Maksymalne własności trakcyjne.
Bez zwłoki.
Układ działa niezwykle szybko i nieza
wodnie. Gdy tylko umieszczone w kołach 
czujniki wykryją spadek ich przyczepności, 
sprzęgło kłowe automatycznie, w ułamku 
sekundy załącza przednią oś napędową. 
Napęd na przednią oś pozostaje włączony 
do czasu zwolnienia pedału przyśpieszenia 
i odzyskania wystarczającej przyczep
ności przez koła tylne. ATC nie wymaga 
interwencji kierowcy – po prostu działa. 
Niemniej jednak, na desce rozdzielczej 
znajduje się przełącznik umożliwiający 
ręczne dołączenie napędu na przednią 
oś lub, gdy robi się naprawdę trudno, włą
czenie wszystkich blokad mechanizmów 
różnicowych.

Bez pogarszania własności 
trakcyjnych.
Bez pogarszania zwrotności.
Bez przedniej osi napędowej ryzykujesz 
ugrzęźnięcie. Jednak dołączenie napędu 
na przednią oś skutkuje pogorszeniem 
zwrotności samochodu ciężarowego. 
ATC, w przeciwieństwie do stałego napędu 
na wszystkie koła, oferuje to, co najlepsze 
z obydwu światów. Po dołączeniu napędu 
na przednią oś masz do dyspozycji mak
symalne własności trakcyjne, zaś po jego 
rozłączeniu przyczepność przednich opon 
może być wykorzystana do kierowania 
pojazdem, co znacznie polepsza jego 
zwrotność. 

Pozwól jej się toczyć.
I oszczędzaj do 2% paliwa.
Zaskoczeniem może być dla Ciebie fakt, 
jak  rzadko rzeczywiście potrzebujesz napę
du na przednią oś – nawet w najtrudniej
szym terenie. Z testów przeprowadzonych 
na pustyni (a bardziej piaszczystego pod
łoża nie znajdziesz nigdzie indziej) wynika, 
że przez ponad 95% czasu można się 
obejść bez napędu na przednie koła. I to 
właśnie jest istotą działania układu ATC. 
Poprzez automatyczne odłączanie przed
niej osi napędowej, gdy nie jest potrzebna, 
ATC może ograniczyć zużycie paliwa nawet 
o 2% (w przypadku transportu regionalnego). 

Nie martw się. Wszystko jest dobrze chronione.
Podwozie Volvo FMX zaprojektowano z myślą o ochronie kluczowych podzespołów przed 
uszkodzeniem. Drążki poprzeczne i wzdłużne są umieszczone na wysokości osi, w strefie 
osłoniętej przez jej obudowę. Równie dobrze chronione są siłowniki hamulcowe i zbiorniki 
paliwa. Co więcej, przednia oś napędowa znajduje się w tej samej pozycji, co oś nienapę
dowa, dzięki czemu zapewnia kąt natarcia 28° (w przypadku zastosowania opon 13R22.5) 
– co znacznie ułatwia pokonywanie stromych wzniesień. Przednia oś napędowa jest obec
nie dostępna także w połączeniu z tylnym zawieszeniem pneumatycznym, zapewniającym 
300 mm prześwitu. 
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ZEWNĘTRZNE ELEMENTY KABINY

Po czym rozpoznać 
prawdziwy budowlany 
samochód ciężarowy.
Wytrzymała konstrukcja Volvo FMX różni się wyraźnie od wszystkich innych samochodów ciężarowych. 
Oto detale stanowiące istotę tej różnicy. Detale, które znacząco zmieniają pracę kierowcy.

Stopień wejściowy.
Nisko położony, uchylny stopień ułatwia 
wchodzenie do kabiny samochodu ciężaro
wego z wysokim podwoziem. Wszystkie trzy 
stopnie mają antypoślizgową powierzchnię. 
Dodatkowa lampa w drzwiach umożliwia 
bezpieczne korzystanie ze stopni w ciem
ności.

Znak firmowy Volvo.
Umieszczony wyżej, bliżej kierowcy. Duży 
i potężny, jak sam samochód ciężarowy. 
Jazda Volvo jest powodem do dumy.

Przedni stopień wejściowy.
Solidny szeroki przedni stopień wejściowy 
może pełnić funkcję drabiny. Po prostu 
na nim stań. Dostępny w opcji dodatkowy 
stopień jeszcze bardziej ułatwia dostęp do 
przedniej szyby.

Wysoko umieszczony wlot 
powietrza.
Wysoka pozycja wlotu zapewnia dobrą 
widoczność do tyłu podczas cofania. Wlot 
ma dużą przepustowość i jest skutecznie 
zabezpieczony przed dostępem pyłu.

Lusterka.
Solidne lusterka wsteczne, zamocowane 
do wytrzymałych wsporników, odpornych 
na „brutalne traktowanie”. Wąskie wspor
niki lusterek nie ograniczają widoczności 
do przodu i na boki.

Drabinka.
Drabinka i uchwyt ułatwiają wchodzenie 
na pojazd i kontrolę ładunku. Stopnie 
w drabince są antypoślizgowe.
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I-SHIFT

Jak to działa.
Może to wydawać się dziwne, ponieważ pod obudową IShift, wzorca nowoczesnych skrzyń 
biegów, kryje się znana od dawna manualna, niesynchronizowana skrzynia biegów 
(stąd zwarta konstrukcja i małe opory wewnętrzne). Ale IShift to coś znacznie więcej. 
Jej sekret tkwi w inteligencji elektronicznej 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.

Uwalnia umysł i lewą stopę.
Jazda z IShift to czysta przyjemność. 
Nie musząc obsługiwać pedału sprzęgła, 
możesz rozsiąść się wygodnie i skoncen
trować na pozostałych dwóch pedałach. 
Dzięki swojej „wrodzonej” inteligencji, 
IShift w każdej sytuacji szybko i auto
matycznie wybiera najwłaściwszy bieg. 
Oprogramowanie nadaje skrzyni biegów 
umiejętności, z którymi nie mogą równać 
się nawet najbardziej doświadczeni kie
rowcy. Mimo to zawsze możesz przejąć 
kontrolę, jeżeli tego chcesz. Przyciski na 
dźwigni wybieraka umożliwiają manualną 
zmianę biegów.

Wzmocniona skrzynia 
biegów I-Shift.
Dla najcięższych zastosowań.
Jeżeli jeździsz w wyjątkowo trudnych warun
kach, docenisz wzmocnioną skrzynię biegów 
IShift. Została zaprojektowana z myślą 
o użytkownikach, którzy często muszą 
pokonywać podjazdy i zjazdy o nachyleniu 
ponad 10% lub poruszać się w ekstremalnie 
trudnym terenie. Oznacza to, że obecnie 
IShift jest dostępna dla zastosowań, które 
przedtem ograniczały Twój wybór tylko do 
manualnej skrzyni biegów lub automatycznej 
Powertronic.

Pozwól I-Shift oszczędzać 
swoje paliwo.
Zyskasz sporo pieniędzy.
IShift 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 
IRoll. 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%. 

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Zapomnij 
o skrzyni biegów.
Po prostu jedź.

Jaką I-Shift wolisz?
Oprogramowanie umożliwia dostosowanie 
IShift do specyfiki Twoich zadań transpor
towych. Masz do wyboru cztery dodatkowe 
pakiety oprogramowania: Long Haul (z funk
cją lub bez funkcji ISee) – 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 ISee) – optymalizujący działanie 
IShift w zestawach drogowych o masie cał
kowitej powyżej 85 ton.  
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WOLNIEJSZA NIŻ 
KIEDYKOLWIEK. 
PRZEWRÓĆ 
STRONĘ, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ.



37:1

Obecnie IShift 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 ruszanie 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 FMX w IShift 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 IShift z biegami pełzającymi rzeczy
wiście zapewnia mniejsze zużycie paliwa? 
Oczywiście. Ponieważ poprzednio często 
musiałeś rezygnować z ekonomiki pali
wowej na korzyść zdolności pokonywania 
wzniesień. Ale dzięki biegom pełzającym 
obecnie możemy wyposażyć Twój samo
chód ciężarowy w mniejsze („szybsze”) 
przełożenie tylnej osi, co pozwoli Ci osią
gać prędkość podróżną przy znacznie 
niższej prędkości obrotowej silnika. A to 
skutkuje niższym o kilka procent zużyciem 
paliwa. 

Powiedz „tak” dla większej 
liczby zleceń.
Biegi pełzające zwiększają uniwersalność 
Twojego samochodu ciężarowego, pozwa
lając Ci wykorzystywać jeden i ten sam 
pojazd w szerszym zakresie zastosowań 
i warunków jazdy. Jeździsz po drodze i poza 
nią? Potrzebujesz transportować szcze
gólnie ciężkie ładunki? Pracujesz na dużej 
wysokości n.p.m.? Realizujesz zadania spe
cjalne, wymagające powolnej jazdy? Żaden 
problem. 

Precyzyjna kontrola w każdym 
kierunku.
Manewrowanie przy małej prędkości 
jest jednym z najbardziej wymagających 
aspektów tej pracy. Dzięki niskiemu prze
łożeniu, nawet 32:1 (i 37:1 w przypadku 
biegu wstecznego), biegi pełzające umoż
liwiają jazdę z wyjątkowo małą prędkością 
– o połowę mniejszą niż w przypadku 
standardowej skrzyni biegów IShift. 
W ten sposób zawsze zachowujesz pełną 
kontrolę, z łatwością wykonujesz precy
zyjne manewry podczas dojazdu na 
 miejsce załadunku lub rozładunku i unikasz 
wypadków, które mogą zrujnować cały 
Twój wysiłek i wydajność.

SZCZUPŁY ZESTAW
Przekładnia biegów pełzających wydłuża 
IShift o zaledwie 120 mm i zwiększa jej 
masę tylko o 48 kg.

12 13
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WNĘTRZE KABINY

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Na zewnątrz 
jest brudno.
A w środku 
czysto 
i przytulnie.

Schowek o kształcie kuwety.
U góry deski rozdzielczej ukształtowano 
schowek o kształcie kuwety. Jest praktycz
nym miejscem do przechowywania małych 
przedmiotów. Posiada nawet uchwyt na 
długopis.

Klimatyzacja automatyczna.
Automatyczna klimatyzacja samoczynnie 
utrzymuje komfortowy klimat w kabinie. 
Wystarczy, że ustawisz dogodną dla siebie 
temperaturę. Z pomocą aplikacji My Truck 
możesz zdalnie sterować nagrzewnicą, by 
zawsze czekało na Ciebie przytulne wnętrze.

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). 

Leżanka do wypoczynku i snu.
Nie gódź się na gorszy sen tylko dlatego, 
że spędzasz noc w kabinie. Dolna leżanka 
ma szerokość 70 cm, a jej materac o gru
bości 16 cm, ze sprężynami kieszeniowymi, 
jest dostępny w trzech różnych poziomach 
twardości. 

Mnóstwo miejsca na Twoje rzeczy.
Pojemne komory nad przednią szybą, pod 
leżanką (opcja), nad leżanką i na zewnątrz 
kabiny mogą zostać dostosowane do Twoich 
potrzeb. Towarzyszy im wiele praktycznych 
schowków do przechowywania mniejszych 
przedmiotów. 

Ogrzewanie parkingowe.
Czekasz na mrozie na załadunek lub rozła
dunek albo zatrzymujesz się na przerwę? 
Dzięki ogrzewaniu parkingowemu zawsze 
możesz utrzymywać komfortową tempera
turę w swojej kabinie. 

Nie wychodź z łóżka.
Panel przy leżance pozwala sterować oświe
tleniem wnętrza, budzikiem, ogrzewaniem 
parkingowym, systemem audio, szybami 
bocznymi, wywietrznikiem dachowym oraz 
zamkami drzwi. Bez wychodzenia z łóżka.

Nowoczesne oświetlenie wnętrza.
Energooszczędne, a jednocześnie wydajne 
źródła światła tworzą niesamowitą scene
rię w kabinie. Wszystkimi daje się łatwo 
sterować za pośrednictwem trzech zapro
gramowanych 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 scho
wek mieści 7litrowy zbiornik z kurkiem. 

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

Elektrycznie sterowany hamulec 
postojowy.
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy 
obsługuje się łatwo dostępnym przełącz
nikiem na desce rozdzielczej. Hamulec 
automatycznie uruchamia się po wyłą
czeniu stacyjki i automatycznie zwalnia – 
z niewielką pomocą układu EBS – w chwili 
ruszania z miejsca.

Łatwiejsza regulacja koła 
kierownicy. Więcej miejsca 
dla kolan.
Wyregulowaliśmy pedał regulacji koła kie
rownicy i zmodyfikowaliśmy jej kolumnę, 
by wygospodarować dodatkową przestrzeń 
dla Twoich kolan.

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

Najważniejsza jest ergonomia.
Łagodnie zakrzywiona deska rozdzielcza 
nie tylko uatrakcyjnia wnętrze. Przede 
wszystkim zapewnia ergonomiczną 
i wygodną pozycję za kierownicą i bezpo
średni dostęp do wszystkich elementów 
sterujących, przyrządów i schowków.

Miejsce, w którym warto 
przebywać.
Każdy kierowca zna wartość wygodnego 
fotela. W przypadku tego w Volvo FMX 
całkowity zakres wzdłużnej regulacji poło
żenia wynosi 20 cm, a regulacji pionowej 
– 10 cm. Fotel jest wyposażony w siedzi
sko bardziej komfortowe niż kiedykolwiek 
wcześniej.

Kolor Raven.
Raven to kolor deski rozdzielczej. Został 
opracowany specjalnie dla zastosowań 
budowlanych, ponieważ w mniejszym stop
niu eksponuje zabrudzenia.

Stanowisko pracy.
Komfortowy fotel kierowcy, doskonała 
widoczność i dużo przestrzeni powodują, że 
praca staje się bardziej przyjemna – i bez
pieczniejsza. Logicznie rozplanowana deska 
rozdzielcza oraz łatwy dostęp do każdego 
przełącznika i dźwigni sterującej ułatwiają 
jazdę.

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 niebezpieczeństwie, wystarczy nacisnąć 
przycisk, żeby uruchomić syrenę alarmową. 
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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 18.

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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AKTYWNY UKŁAD KIEROWNICZY VOLVO

Droga jest prosta.
Nawet, jeżeli nie jest.

Przełomowy Aktywny Układ Kierowniczy Volvo radykalnie zmniejsza siłę potrzebną do obracania 
koła kierownicy, czyniąc pracę kierowcy łatwiejszą, bezpieczniejszą i mniej męczącą. Doskonale 
sprawdza się w budowlanych samochodach ciężarowych, w przypadku których trudny teren, 
ciężkie ładunki i manewrowanie przy małej prędkości są nieodłączną częścią realizowanych zadań 
transportowych. Aktywny Układ Kierowniczy Volvo jest dostępny także w pojazdach z podwójną 
osią przednią (8×2, 8×4 i 10×4). 

Jak to działa.
Na przekładni kierowniczej zamontowaliśmy silnik 
elektryczny. Silnik ten – kontrolowany z częstotliwością 
2000 razy na sekundę przez elektroniczną jednostkę 
sterującą – wytwarza dodatkowy moment wspomagający, 
narastający progresywnie w celu zapewnienia dodatkowej 
siły wspomagania w sytuacjach, które tego wymagają, 
a także właściwego wyczucia drogi, niezależnie od obcią
żenia pojazdu i stanu opon. Rezultatem są całkowicie 
odmienne doznania podczas jazdy – doskonała przewidy
walność reakcji pojazdu.

Aktywny Układ Kierowniczy 
Volvo jest szczególnie korzystny 
w samochodach ciężarowych 
wyposażonych w zespoloną oś 
tylną i/lub podwójną oś przednią.

Przy dużych prędkościach 
jazdy na drogach utwardzonych 
układ eliminuje szarpnięcia na 
kole kierownicy wywoływane 
nierównościami drogi.

Przy małych prędkościach jazdy 
Aktywny Układ Kierowniczy 
Volvo zmniejsza wysiłek kierowcy 
– nawet o 85%. 

Układ kierowniczy kompensuje 
spadek poprzeczny drogi, 
korygując tor jazdy.

Cofanie jest o wiele łatwiejsze, 
a zwolnione koło kierownicy 
samoczynnie powraca do 
położenia neutralnego.

Układ kierowniczy koryguje 
odchylenia toru jazdy 
powodowane na przykład 
podmuchami wiatru.
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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 
IShift, (aktywnego) tempomatu, hamulców 
dodatkowych i prędkości obrotowej.

Wyświetlacz graficzny kierowcy.
Czytelny 4calowy wyświetlacz prezen tuje 
mnóstwo dodatkowych informacji. Za pomocą 
przycisków na kole kierownicy wybierasz, co 
chcesz widzieć. Funkcja widoków użytkow
nika umożliwia wybór do trzech wybranych 
wskazań, takich jak wskaźniki zegarowe, 
Układ Monitorowania Reakcji Kierowcy lub 
wskaźnik obciążenia osi. W przypadku wystą
pienia błędu odpowiedni komunikat zostanie 
przedstawiony w formie informacji tekstowej, 
nie narażając Cię na ryzyko błędnej inter
pretacji. Wyświetlacz jest dostępny w wersji 
monochromatycznej lub kolorowej.

Świat rozrywki na 
wyciągnięcie ręki.
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DYNAFLEET ONBOARD
Odrębny wyświetlacz jest nie
potrzebny. Wszystkie informacje 
z firmowego systemu zarządzania 
transportem pojawiają się na 
wyświetlaczu SIDHigh. 

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

WBUDOWANY NAWIGATOR GPS
Volvo FMX 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 przezna
czenia możesz otrzymywać także 
z biura swojej firmy. 

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

TELEFON
System Bluetooth umożliwia 
podłączenie dwóch telefonów jed
nocześnie. 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 7calowym 
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 pośred
nictwem 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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Osłona dolna. 
Płyta ochronna pod silnikiem w pełni zasłu
guje na swoją nazwę. Ma 3 mm grubości 
i chroni nie tylko miskę olejową silnika, ale 
także przewody i chłodnicę. Chronione jest 
wszystko, co mogłoby zostać uszkodzone 
podczas jazdy w terenie, także podczas 
cofania.
 Osłona dolna ma jeszcze jedną zaletę: 
gdy jedziesz w warunkach dużego zapyle
nia, zmniejsza zawirowania powietrza pod 
samochodem ciężarowym.

DOLNY PAS PRZEDNI PODWOZIA

Jak zderzak 
może wpływać na 
dyspozycyjność?
Nieważne jak zręcznym jesteś kierowcą. Na wąskich, zaciemnionych korytarzach w kopalni lub żwirowni łatwo 
jest w coś uderzyć, uszkadzając pojazd. Dlatego reflektory główne muszą być osłonięte i solidnie zamoco
wane. Twarde powierzchnie i skały nie mogą uszkodzić miski olejowej silnika. Zderzaki muszą być odporne 
na brutalne traktowanie. A gdyby jednak coś się stało, nie powinieneś musieć odsyłać samochodu ciężaro
wego do stacji obsługi. Powinieneś po prostu móc kontynuować jazdę, jak gdyby nigdy nic. Ponieważ decydu
jące znaczenie ma dyspozycyjność.

Wytrzymały zderzak.
Jest wykonany ze stali, składa się z trzech 
części, a mocujące je śruby są nieosło
nięte i łatwe do odkręcenia. Dzięki temu 
wymiana części, która uległa uszkodzeniu 
jest łatwa.
 Zatem, jeżeli wjedziesz w pryzmę gruzu, 
wiedz, że nic się nie stało. Pewnie nawet 
nie zauważysz żadnych uszkodzeń na zde
rzaku. A to dlatego, że jest on dodatkowo 
powleczony grubą warstwą polipropyle
nu, która po odkształceniu powraca do 
 swojego pierwotnego kształtu.

Solidna przednia belka 
przeciwnajazdowa. 
Dolny pas przedni ma konstrukcję skrzyn
kową. Każdy jej element współpracuje 
z pozostałymi, nadając strukturze ogromną 
wytrzymałość, a jednocześnie podatność 
w przypadku zderzenia z samochodem 
osobowym.
 Podczas naszych testów maltretowa
liśmy ten samochód ciężarowy bardziej, 
niż kiedykolwiek Ty to zrobisz. I jesteśmy 
przekonani, że to najbardziej wytrzymały 
przód pojazdu w całej branży.
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„BUDOWLANE” ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

Płaska linia brzucha.
Przynajmniej ten samochód ją ma.

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. Nasza propozycja to tylne 
zawieszenie pneumatyczne opracowane specjalnie z przeznaczeniem dla budowlanych samochodów 
ciężarowych, charakteryzujące się dużym prześwitem (nie mniejszym niż 300 mm) i wytrzymałością 
niezbędną podczas pokonywania trudnego terenu.

DUŻA NOŚNOŚĆ OSI 
ZESPOLONYCH
Oś podwójna: 26 t.
Tridem: 36 t.

STABILIZATORY POŚRODKU OSI 
ZESPOLONEJ
Takie umiejscowienie drążka stabiliza
tora skutkuje zmniejszeniem momentów 
skręcających w ramie i zapewnia większą 
stabilność poprzeczną podwozia. Nie ogra
nicza również prześwitu.

MIECHY PNEUMATYCZNE 
ZAMONTOWANE POWYŻEJ OSI
W swojej pozycji miechy pneumaty

czne są skutecznie zabezpieczone 
przed uszkodzeniem i zapewniają 

duży prześwit. Podobnie jak wszystkie 
pozostałe podzespoły. 

KOMFORT I WSZECHSTRONNOŚĆ
Zawieszenie pneumatyczne zwiększa 

komfort jazdy i pozwala zmieniać prze
świt, zależnie od panujących warunków. 
Żaden element zawieszenia nie wystaje 
poza tylne opony. Dzięki temu łatwiej 
przystosować podwozie do współpracy 

z rozściełaczem asfaltu lub zabudowy 
z wywrotką. 

DLA PRZEDNIEJ OSI NAPĘDOWEJ
Tylne zawieszenie pneumatyczne stało się 
dostępne także dla Volvo FMX z przednią 
osią napędową (4×4, 6×6, 8×6 i 10×6).

OSŁONIĘTE HAMULCE
Nie martw się. Żaden element układu 
hamulcowego nie znajduje się poniżej osi. 
Możesz więc mieć pewność, że samochód 
ciężarowy pokona każdą przeszkodę.

DUŻY PRZEŚWIT
300 mm pod stabilizatorami

335 mm pod przekładnią główną.

LEPSZE WŁASNOŚCI TRAKCYJNE 
I WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA
Zawieszenie pneumatyczne zapewnia opty
malny rozkład nacisków na poszczególne 
osie, co oznacza lepsze własności trakcyjne. 
Aby polepszyć je jeszcze bardziej, kierowca 
ma możliwość korygowania rozkładu obcią
żenia. Zawieszenie pneumatyczne ogranicza 
wibracje przenoszone na ramę samochodu 
ciężarowego. Rezultatem jest większy kom
fort jazdy, zwłaszcza bez ładunku. Wzrasta 
także prędkość średnia. 
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ZACZEP DO HOLOWANIA

32  
tony.

Pewny i łatwy chwyt.
Znajdujący się pośrodku przedniego pasa 
kabiny sworzeń holowniczy możesz zwol
nić jednym prostym ruchem. Dzięki temu 
zaczepienie liny lub sztywnego holu staje 
się łatwe. Zaczep pomyślnie przeszedł testy 
obciążenia siłą aż 32 ton, przykładaną 
pod kątem do 15 stopni. 

Oto dlaczego możesz polegać 
na zaczepie do holowania.
Zaczep jest częścią poprzecznicy ramy, 
wykonanej ze stali o dużej wytrzyma
łości i solidnie zamocowanej do podłuż
nic. Całość tworzy nie tylko niezwykle 
wytrzymałą konstrukcję, ale także tłumi 
drgania o częstotliwości własnej podwozia, 
przyczyniając się tym samym do wzrostu 
komfortu jazdy.

Czasami może być naprawdę ciężko. Grzęźniesz i tyle. Dlatego dobrze 
jest wiedzieć, że Volvo FMX posiada solidny zaczep do holowania, 
który wyciągnie Cię z kłopotów.
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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.

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.

Do 4% niższe zużycie paliwa 
podczas jazdy bez ładunku.
W wyniku działania sił tarcia i oporu tocze
nia, każda oś napędowa znacznie zwiększa 
zużycie paliwa – trwale. Ale nie w przypadku 
Podnośnika Osi Tandem. Dzięki odłączeniu 
i podniesieniu niepotrzebnej w danych oko
licznościach osi napędowej możesz zmniej
szyć zużycie paliwa nawet o 4%, jadąc bez 
ładunku. W ten sposób, w dłuższej perspek
tywie, 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 zastoso
wań, w których po dostarczeniu ładunku wracasz 
„na pusto”. Po rozładowaniu samochodu ciężaro
wego po prostu naciskasz przycisk w celu odłą
czenia 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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Instrukcje zabudowy Volvo.
Gdy tylko zamówisz swoje Volvo FMX, jego 
szczegółowe rysunki techniczne zostają 
opublikowane na intuicyjnym w obsłudze 
portalu VBI. Dzięki temu, gdy my produku-
jemy samochód ciężarowy, firma zabudowu-
jąca może rozpocząć produkcję zabudowy, 
co znacznie skraca czas dostawy komplet-
nego 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 energo-
oszczędnych – wyposażonych w sprzęgło. 

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

ŁATWOŚĆ ZABUDOWY

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 zabu dowy 
 jeszcze w fabryce. Dzięki temu producenci zabudów mogą uniknąć 
niepotrzebnych i kosztownych modyfikacji pojazdu oraz skrócić 
czas jego zabu dowy. Oto kilka przykładów.

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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Mnogość opcji specyfikacji.
Im więcej możliwych konfiguracji, tym 
łatwiej dostosować samochód ciężarowy. 
Dlatego w Volvo FMX jest dostępnych, 
więcej niż kiedykolwiek, konfiguracji osi, 
wariantów wysokości podwozia oraz roz-
stawów osi. 

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

Wsporniki mocujące.
Volvo FMX może być fabrycznie zaopa-
trzone 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 FMX z ramą 
zakończoną na jeden z czterech sposobów: 
ścięcie górne (dla wywrotek, zabieraków 
hakowych i śmieciarek), ścięcie dolne 
(dla przyczep centralnoosiowych), odgię-
cie (ciągniki siodłowe) lub zakończenie pro-
ste (podwozia samochodu ciężarowego).

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

Przygotowane pod żuraw.
Niskie podwozie i duża nośność osi. Tego 
właśnie życzy sobie każdy instalator żura-
wia. Volvo FMX 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 kształto-
wania tylnej sekcji podwozia.

Duży wybór profili 
wzmacniających.
W niektórych zastosowaniach rama pojazdu 
jest narażona na duże obciążenia. Ale nie 
martw się. Dla Volvo FMX przewidziano 
 liczne profile wzmacniające ramę, dzięki 
 którym możesz wybrać stopień wytrzymało-
ści, jakiego potrzebujesz.

Wolna droga dla firmy 
zabudowującej.
Nigdy nie pozwalamy naszym inżynierom 
umieszczać czegokolwiek powyżej ramy. 
Ten obszar w całości należy do firmy zabu-
dowującej – znacznie zwiększając wszech-
stronność 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 łatwo-
ścią mocować własne wyposażenie.

Wybierz najlepszy dla siebie 
tylny zwis.
Tylny zwis podwozia może być fabrycz-
nie 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.
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Układ Monitorowania 
Reakcji Kierowcy.
Stanowiący rozszerzenie wykorzystującego 
kamerę Układu Monitorowania Pasa Ruchu, 
obecnie dostępnego jako wyposażenie 
standardowe, Układ Monitorowania Reakcji 
Kierowcy nadzoruje Twoje zachowanie. 
Jeżeli odbiega ono od normy i jest oznaką 
zmęczenia, otrzymujesz ostrzeżenie dźwię
kowe, a na wyświetlaczu pojawia się komu
nikat zalecający zrobienie sobie przerwy. 

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

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 dostęp
nymi systemami hamowania. W przypadku 
ryzyka kolizji na przednią szybę rzutowane 
jest światło ostrzegawcze, zaś jeżeli zde
rzenie jest nieuchronne, z pomocą przy
chodzi Ci automatyczna funkcja hamowa
nia 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 spraw
dza ten obszar za pomocą czujnika radaro
wego. Jeżeli w martwym polu znajduje się 
jakiś obiekt, rozlega się sygnał dźwiękowy 
i błyska lampka ostrzegawcza umieszczona 
w pobliżu lusterka.

Układ Stabilizacji Toru Jazdy (ESP).
Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) indy
widualnie steruje hamulcem przy każdym 
kole. Działanie takie stabilizuje cały zestaw 
drogowy, zapobiegając jego złożeniu się, 
przewróceniu lub kołysaniu przyczepy. 
Układ ESP jest dostępny w ciągnikach 
siodłowych i podwoziach samochodu cię
żarowego, dwu i trzyosiowych. 

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

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ KIEROWCY

Nawet najlepszy kierowca 
czasami potrzebuje dodatkowej 
pomocy na drodze.

Hamulec Stabilizacyjny.
W niektórych sytuacjach, takich jak zjazd ze 
wzniesienia po śliskiej drodze, istnieje ryzyko, 
że przyczepa „dogoni” samochód cięża
rowy, 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. Hamulec 
Stabilizacyjny jest obecnie dostępny zarówno 
w podwoziach samochodu ciężarowego, jak 
i ciągnikach siodłowych. 

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.



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 dostępne aż do prędkości obro-
towej maksymalnej mocy. Prymat Volvo 
w technice silników wysokoprężnych jest 
wyraźnie widoczny, gdy tylko zaczniesz 
porównywać charakterystyki silników: duże 
przyspieszenie, dużą siłę napędową, bez-
problemową jazdę przy niskich obrotach 
silnika, a zwłaszcza oszczędną i przyjemną 
jazdę 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 wprowa-
dzonych w nich nowościach, wzmacnia-
jących ten stan. Wszystkie silniki stoso-
wane w  pojazdach Volvo FMX – zarówno 
D11, jak i D13 – są obecnie wyposażone 
w zapewniający wysoką sprawność układ 
wtryskowy Common Rail. Sprawność tę 
dodatkowo podnoszą rozwiązania, takie jak 
zwiększony stopień sprężania w wariantach 
420 i 460 oraz nowy typ turbosprężarki 
w wariatach 500 i 540. Skorzysta na tym 
Twój portfel. I środowisko naturalne.

VEB i VEB+.
Do 510 KM mocy hamowania.
Oszczędzaj hamulce zasadnicze. 
Opatentowane przez Volvo hamulce silni-
kowe są zdolne zaabsorbować imponującą 
moc: 375 kW (510 KM) w D13 i 290 kW 
(394 KM) w D11. Zintegrowany ze skrzy-
nią biegów I-Shift i tempomatem, hamu-
lec silnikowy pozwala komfortowo zjeż-
dżać w głąb wykopu lub wyrobiska bez 
pogarszania bezpieczeństwa i ekonomiki 
paliwowej.

Nawet 540 KM. Wybierz,  
który Ci odpowiada.
Oferta jednostek napędowych dla Volvo FMX 
obejmuje osiem różnych poziomów mocy: 
cztery silniki 11-litrowe (D11) i  cztery 
13-litrowe (D13). Możesz więc wybrać 
dokładnie taki silnik, jaki najlepiej nadaje 
się do Twoich zadań transportowych.

Do 540 KM  
czystej mocy.
I wciąż doskonała 
ekonomika paliwowa.

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 napę-
dzanych 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.

UKŁAD WTRYSKOWY 
COMMON RAIL
Silniki są wyposażone w precy-
zyjny, elektronicznie sterowany 
układ wtryskowy Common Rail, 
zapewniający bardzo wysoką 
sprawność i niski poziom emisji 
spalin. 

RZĘDOWA „SZÓSTKA”
6 cylindrów. 7 łożysk głównych 
podpierających wał korbowy. 
Niezawodność nigdy nie wychodzi 
z mody. 
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MAŁY PROMIEŃ SKRĘTU
Oś Tridem zapewnia mały promień 

skrętu, dzięki czemu nie musisz 
tracić czasu na niepotrzebne 

manewrowanie.

TRIDEM

Zawracaj 
z łatwością. 
Jeżeli często jeździsz po dobrej jakości drogach i bez ładunku (co jest typowe w przypadku 
większości pojazdów budowlanych), doskonałą alternatywą jest oś Tridem z zawieszeniem 
pneumatycznym. Potrójna oś zespolona zwiększa zwrotność pojazdu i pozwala na pod
niesienie jednej z osi (lub nawet dwóch) w celu ograniczenia zużycia paliwa i polepszenia 
własności trakcyjnych. 

Wykonuj ciasne zwroty.
Ciesz się komfortem jazdy.
Potrójna oś zespolona Tridem jest dostępna 
w wersji z osią wleczoną (umieszczoną za 
osiami napędowymi), pchaną (umieszczoną 
przed osiami napędowymi) lub obydwiema 
jednocześnie (konfiguracja 8×2). Osie te są 
kierowane hydraulicznie i zapewniają znacz
nie mniejszy promień skrętu, niż w przypadku 
samochodu ciężarowego z podwójną osią 
przednią, co wydatnie ułatwia pokonywanie 
wymagających szlaków. Ponadto zawieszenie 
pneumatyczne zapewnia duży komfort jazdy, 
zwłaszcza bez ładunku. 

Mniejsza masa, 
większa ładowność.
Obecnie oś Tridem jest dostępna także 
w wersji lekkiej. Poprzez wyeliminowanie 
wewnętrznych wkładek wzmacniających 
podłużnice ramy i zmniejszenie masy kilku 
innych podzespołów „odchudziliśmy” oś 
o 150–200 kg. Dzięki temu możesz zabie
rać więcej ładunku i cieszyć się niższym 
zużyciem paliwa.

Podnieś oś i oszczędzaj paliwo.
Jeżeli chcesz zmniejszyć zużycie paliwa, 
musisz zmniejszyć opór toczenia. Pomoże 
Ci w tym oś Tridem. Jeżeli obciążenie 
pojazdu nie wymaga wykorzystania wszyst
kich osi, oś nienapędowa zostanie automa
tycznie podniesiona. Dzięki temu zmniejszy 
się zużycie paliwa i zużycie opon. Gdy tylko 
załadujesz swój samochód ciężarowy, oś 
automatycznie opadnie, by zapobiec prze
ciążeniu pozostałych osi. 
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REFLEKTORY GŁÓWNE

KIERUNKOWSKAZ 
BOCZNY

ŚWIATŁO DROGOWE

ŚWIATŁO MIJANIA

KIERUNKOWSKAZ PRZEDNI

UNIKATOWE ŚWIATŁA 
DZIENNE
Dwa szeregi diod LED, 
tworzące unikatowy kształt 
litery „V”, oznajmiają, że 
nadjeżdża Volvo. 

OSŁONA REFLEKTORA
Nikt nie lubi „jednookich” 
samochodów ciężarowych – 
zwłaszcza kierowcy. Dlatego 
oferujemy dwa warianty od
powiednich osłon, z których 
jeden jest dopuszczony do 
użytku drogowego, zaś drugi 
– przeznaczony do użytkowa
nia w trudnym terenie. 

Prowadzące światło drogowe.
Volvo FMX to bardzo 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.

Zapalają się o zmierzchu, 
gasną o świcie.
Automatycznie.
Reflektory główne są obecnie wyposażone 
w funkcję automatycznej zmiany świateł. 
Identycznie jak w samochodach osobo
wych, czujnik wykrywa jasność otoczenia 
i automatycznie włącza światła mijania, 
jeżeli warunki tego wymagają. A gdy tylko 
warunki na to pozwolą, ponownie aktywuje 
światła dzienne. 

Reflektory bi-ksenonowe.
Wybierz reflektory biksenonowe, a prze
konasz się, co naprawdę znaczy jasność. 
Są także trwalsze od konwencjonalnych 
reflektorów halogenowych.

 Dostępne także w ofercie akcesoriów.

Oświecające 
nowości.
Teraz naprawdę zobaczysz światło w tunelu. Mocne reflektory główne emitują jasną, szeroką 
i jednorodną wiązkę światła o bardzo dużym zasięgu, dzięki czemu realizacja budowlanych 
zadań transportowych staje się mniej stresująca i znacznie bezpieczniejsza.
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Pomożemy Ci 
w każdym kłopocie.
I w drodze.

WSPARCIE DLA TWOJEGO POJAZDU

Nowy Kalendarz Serwisowy.
O jeden krok dalej.
Dzięki interfejsowi telematycznemu (opcja) 
stacja obsługi ma dostęp do informa
cji, takich jak parametry silnika, przebieg 
 pojazdu, zużycie paliwa, kody usterek, 
warunki jazdy i stan najważniejszych podze
społów (klocki hamulcowe, sprzęgło, aku
mulator, 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. Nowy Kalendarz 
Serwisowy jest dostępny jako opcja, w połą
czeniu ze Złotym Kontraktem Serwisowym 
Volvo.

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. 
Funkcjonalności Online są dostępne jako 
opcja, w połączeniu ze Złotym Kontraktem 
Serwisowym Volvo.

Work Remote.
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. 
Pozwala on sterować wysokością podwo
zia, przystawkami odbioru mocy i innym 
wyposażeniem oraz funkcjami zabudowy. 
Work Remote ma wbudowany także wskaź
nik obciążenia osi. Dzięki pilotowi zdalnego 
sterowania zawsze masz pełną kontrolę, 
niezależnie, czy siedzisz za kierownicą, czy 
chodzisz wokół pojazdu.

Doradztwo Paliwowe.
Usługa ta zapewnia bezpośrednią pomoc 
naszych instruktorów – prawdziwych 
ekspertów od redukcji zużycia paliwa. 
Co miesiąc otrzymasz od nich szczegó
łowe raporty zużycia paliwa wraz z indy
widualnymi wskazówkami, jak można 
osiągnąć poprawę. Więcej praktycznych 
porad i inspiracji możesz uzyskać, kon
taktując się z wyspecjalizowanym cen
trum  pomocy lub logując się na stronie 
internetowej.

Potrzebujesz pomocy?
Naciśnij przycisk.
Nieplanowany przestój na odludziu? 
Wystarczy nacisnąć przycisk On Call, 
żeby powiadomić Volvo Action Service. 
Automatycznie połączysz się z operato
rem mówiącym w Twoim języku ojczy
stym (narodowość jest rozpoznawana 
poprzez kartę kierowcy znajdującą się 
w tachografie). Po uzyskaniu połączenia 
otrzymasz szybką i fachową pomoc tech
niczną, ponieważ centrum pomocy już 
będzie znało numer podwozia i ewentu
alne kody usterek w Twoim samochodzie 
ciężarowym. 

Najlepsza aplikacja dla kierowcy.
Za pomocą aplikacji My Truck możesz 
sprawdzić stan swojego pojazdu, zanim 
jeszcze do niego dotrzesz, żeby upewnić 
się, czy jest gotowy do drogi. Łatwiej już 
być nie może.
 Aplikacja umożliwia sterowanie ogrze
waniem parkingowym, alarmem i zamkami 
drzwi. Pozwala sprawdzać stan pojazdu np. 
aktualne poziomy paliwa, oleju silnikowego, 
cieczy chłodzącej czy płynu do spryskiwaczy.

Szkolenie kierowców.
„Kierowanie pojazdem 
budowlanym.”
Użytkownicy Volvo FMX mogą skorzystać 
z wyjątkowego szkolenia kierowców: 
„Kierowanie pojazdem budowlanym”. Ten 
jednodniowy kurs z udziałem instruktora 
obejmuje zagadnienia, takie jak zasady 
bezpieczeństwa oraz metody efektywnej 
pracy i unikania zagrożeń. Prezentowane 
są także techniki jazdy w terenie, pozwala
jące uniknąć wypadku lub ugrzęźnięcia – 
i sposoby postępowania, gdyby jednak do 
tego doszło. Omawiane są cechy pojazdu 
związane z jazdą w terenie, poszczególne 
rodzaje zabudów i posługiwanie się przy
stawką odbioru mocy. Nauczysz się także 
jak wykorzystywać pełny potencjał ukła
dów, takich jak IShift i Automatyczny 
System Kontroli Trakcji.

Aplikacja Dynafleet.
Dzięki tej aplikacji pracuje Ci się łatwiej 
– i zapewne ciekawiej. Jako kierowca, 
możesz monitorować własne oceny i ranking 
zużycia paliwa, a także czas pracy i punkty 
na mapie warte Twojego zainteresowania. 
Możesz  również porównywać swoje wyniki 
z wyni kami kolegów po fachu. Aplikacja jest 
dostępna w wersji na smartfony i tablety.

WSPARCIE W TWOJEJ CODZIENNEJ PRACY
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Dla szerokiego zakresu 
zastosowań.
Pięcioosiowe Volvo FMX jest wyposażone 
w podwójną oś przednią i potrójną oś zespo
loną Tridem (z osią wleczoną) z zawiesze
niem pneumatycznym. Dopuszczalna masa 
całkowita pojazdu w tej konfiguracji wynosi 
56 ton. Dzięki temu stanowi on doskonałą 
platformę np. dla betonomieszarki, pojazdu 
pożarniczego, podnośnika koszowego, czy 
żurawia o dużym udźwigu. A jeżeli realizujesz 
transport ponadnormatywny, możesz podej
mować się trudniejszych zadań i unikać 
ponoszenia opłat z tytułu zezwoleń na prze
kroczenie dopuszczalnego obciążenia osi. 
Jeździsz w bardzo trudnym terenie? Wybierz 
konfigurację 10×6 z przednią osią napędową. 

Pełne wsparcie Volvo.
Od pierwszego dnia.
Ponieważ dostarczamy Ci kompletny samo
chód ciężarowy, dostajesz znaczniej więcej 
niż tylko jakość Volvo w każdym jego detalu. 
Zyskujesz również pełną gwarancję Volvo 
i pomoc techniczną Volvo. Oznacza to, że 
Twój samochód ciężarowy będzie utrzymy
wany w doskonałym stanie technicznym i że 
szybko przyjdziemy Ci z pomocą w każdej 
sytuacji, by utrzymać Cię w ruchu i zabez
pieczyć Twoją wydajność.

Gotowy do pracy.
Bez zbędnych opóźnień 
i dodatkowych kosztów. 
Obecnie oferujemy pięcioosiowe samochody 
ciężarowe bezpośrednio z fabryki. Dzięki 
temu otrzymujesz Volvo FMX, które od 
pierwszego dnia jest gotowe do efektyw
nego transportu ciężkich ładunków. Innymi 
słowy, nie musisz zlecać niezależnemu 
dostawcy kosztownego i czasochłonnego 
montażu dodatkowej osi. Co więcej, Twój 
samochód ciężarowy dostarczymy Ci wraz 
z pełną homologacją. 

Znakomita 
opcja fabryczna:
dodać jeszcze 
jedną oś.
Chcesz transportować ciężkie ładunki? Żaden problem. 
Oferta Volvo FMX obejmuje pięcioosiowe modele 
w konfiguracji 10×4 oraz 10×6 z przednią osią napędową.

KONFIGURACJE 5-OSIOWE



Silniki

Skrzynie biegów

Konfiguracja osi w ciągnikach siodłowych

4×2

8×2
(podwójna oś 
przednia)

4×4

4×4 8×2
(oś potrójna)

6×2
(oś pchana)

6×2
(oś pchana)

8×4
(podwójna oś 
przednia)

6×2
(oś wleczona)

6×2
(oś wleczona)

8×4
(oś potrójna 
z osią pchaną)

6×4

6×4

8×4
(oś potrójna 
z osią wleczoną)

6×6

6×6

11-LITROWE Moc maksymalna Maks. moment obrotowy

D11K330 (243 kW) 330 KM przy 1600–1900 obr/min 1600 Nm przy 950–1400 obr/min

D11K370 (273 kW) 370 KM przy 1600–1900 obr/min 1750 Nm przy 950–1400 obr/min

D11K410 (302 kW) 410 KM przy 1600–1900 obr/min 1950 Nm przy 1000–1400 obr/min

D11K450 (332 kW) 450 KM przy 1600–1900 obr/min 2150 Nm przy 1000–1400 obr/min

13-LITROWE

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 980–1400 obr/min

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

I-SHIFT

12biegowa skrzynia biegów ze zmianą zakresów i półbiegami oraz zautomatyzowanym układem zmiany biegów. Wersja z biegami pełzającymi umożli
wia ruszenie z miejsca zestawem drogowym o masie do 325 t.

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

AT2412F Bezpośredni 2400 44

AT2612F Bezpośredni 2600 100

ATO2612F Nadbieg 2600 100

POWERTRONIC

W pełni automatyczna skrzynia biegów z przekładnią hydrokinetyczną i chłodnicą oleju, zdolna do zmiany przełożeń pod obciążeniem. Zmianie biegu 
nie towarzyszy przerwa w przenoszeniu mocy.

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

PT2106 Bezpośredni 2100 44

PT2606 Bezpośredni 2600 60

Kabina sypialna

Kabina Globetrotter

Kabina dzienna

Kabina załogowa

DANE TECHNICZNE

Kabiny

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

 = Oś napędowa.
 = Oś nienapędowa (wleczona, pchana lub przednia).
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8×6
(podwójna oś 
przednia)

10×4
(podwójna oś 
przednia, oś 
wleczona) 

10×6
(podwójna oś 
przednia, oś 
wleczona) 

Konfiguracja osi w podwoziach samochodu ciężarowego

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.
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Zewnętrzny zbiornik na wodęWspornik dla uchwytu 
telefonu

Czerwony pas 
bezpieczeństwa

Alcolock

Osłony reflektorówWyposażenie 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

Pistolet pneumatycznyPrzenośna lampa ostrzegawcza 
i robocza

Kamera obserwacyjna

Wspornik dachowy

Volvo FMX 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.
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