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VOLVO FH

Volvo Trucks'ın 
Gelişimi
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Sizi ileriye taşımak  
için tasarlandı.

Volvo FH, hiç olmadığı kadar pratik, akıllı ve verimli. 
En üst düzey bir yol deneyimi sunuyor.

Aynı zamanda hem iş ortağınız hem de sizin bir parçanız. 
İş yeriniz. Yatak odanız. Ofisiniz.  

Yolculuğa hazır mısınız? 
 

Yetkili satıcınızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Sürekli gelişen 
kalıcı kalite.

Uzun yoldaki ortağınız olan Volvo FH bir simgedir. Her nesilde daha iyi olmaya  
devam eden, sürekli gelişen kalıcı kalitedir. Bu evrimin ta kendisi. Şimdi  
ise operasyonlarınızı daha da iyi hale getirecek adımlar tamamlanıyor.

Bunun yeni bir kamyon olduğunu daha uzaktan gördüğünüzde 
bile fark edeceksiniz. Görünüşü tanıdık gelebilir ancak çizgileri 
daha yumuşak ve farları daha dikkat çekicidir. Tüm bunlar 
görünüşün ötesinde gerçekleşen değişikliklerin işaretleridir. Yeni 
Volvo FH, her zamankinden daha gelişmiş, verimli, güvenli ve 
yetenekli. Aerodinamik özellikleri geliştirildi ve far işlevselliği 
güvenliğiniz için genişletildi. 

Sürücü koltuğuna oturur oturmaz – daha motoru bile çalıştırmadan 
– bunun tamamen yeni bir sürücü arayüzü olduğu açıkça görülür. 
Yola çıkar çıkmaz yeni Volvo aktarma sisteminin sürüş kolaylığı 
hissedilir. Bu yeni ve güzel bir dostluğun sadece başlangıcı.
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Hepsi bir amaç 
için tasarlandı.

DIŞ TA SARIM

Evrimi görür görmez 
tanırsınız.

Zorlu şartlara göğüs geren veya yüksek standartlara sahip bir sürücüyseniz                        
bunun en üst düzey yol deneyimi olduğunu fark edeceksiniz.

Kabinin aerodinamik tasarımı, her zamankinden daha fazla 
performansa ve zekaya sahip ikonik farlar, içindeki tüm verimliliği 
vurgulamak üzere ön köşeyi saran ve geriye doğru uzanan 
çizgiler... Hepsinin orada olmasının bir nedeni var ve hepsi, işin 
en verimli şekilde yapılması ve zamanında ulaştırılması için orada. 
Sözünü tutan, güvenilir bir ortak olmak için.

Hem sürdürülebilir kazanç hem de çevrecilik konusunda belirlenen 
yüksek hedefleri aşan bir ortak. Her işte kârın ve gelişimin yolunu 
açmak ve iş bittiğinde eve güven içinde dönebilmek için...                 
İşte Volvo FH'nin uzun yol taşımacılığında yaptığı devrim budur.
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KONFORLU İÇ DONANIM

İhtiyacınızın tam karşılığı. 
Olmasını beklediğiniz yerde.

Eller direksiyonda, gözler ise yolda. Sürücü arayüzünün arkasındaki  
tasarım ekibinin sloganı işte buydu. Dikkatinizi doğru yere vermeniz için                           

arayüze ekstra özen gösterdik.

Oturduğunuzda, sağ eliniz kendiliğinden yeni nesil I-Shift vites 
koluna yerleşir. Yatırılabilir kolon fonksiyonu, direksiyon simidini 
favori pozisyonunuza getirir. Gösterge tablosu, tamamen dijital 
ve bütünüyle dinamik bir gösterge ekranı ile aydınlanır. Sürücü 
arayüzü, her durum için uyarlanabilir ve optimize edilmiş 
özelliktedir; siz ister günlük kontrolünüzü yapıyor, ister otoyolda 
tam hızda gidiyor, isterseniz yükleme noktanıza ilerliyor veya 
kamyonunuzu yüklüyor olun.

Fonksiyonların çoğu direksiyon simidi kontrolleri kullanılarak 
yönetilir. Evrim, uzun bir yol kat etti. Tüm bunlar ellerinizi 
direksiyondan ayırmayın diye geliştirildi. Sağınızdaki yan ekran 
medya işlevlerine, iletişim araçlarına ve uygulamalara erişmenizi sağlar. 
 Her şey sezgisel, uyarlanabilir ve erişilebilirdir, tam da olmasını 
beklediğiniz gibi. Bu fonksiyonlarla dikkatinizi dağıtmadan işinize 
odaklanabilirsiniz.
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Oda servisi dahil 
değildir.

E VDEN UZ AK TAK İ  E VİNİZ

Sizi bir süite taşıdık.
Bir yıl boyunca yolda geçirdiğiniz geceleri sayın. Sayı ortaya çıktığında neden                         

en iyisinden daha azına razı olmamanız gerektiğini anlayabilirsiniz.

Globetrotter kabin ile yeni bir çığır açtık ve o zamandan beri 
durmadık. Volvo FH'nin evrimindeki son sıçrama, dinlenme ve 
geceyi geçirme konusunda adımızla özdeşleşen konforlu ve 
güvenli mirastan doğdu. 5 farklı kabin ölçüsünden birini seçin. 
Her biri size geniş bir alan sunar. 
 Tam ayakta durma yüksekliğine, bol miktarda depolama alanına 
ve bir ya da iki yatağa sahip olabilirsiniz. Malzemeler, özellikler 
ve kaplamalar geliştirilmiştir. Birinci sınıf yaylı yatak konforlu bir 

uyku uyumanızı sağlar. Bir yokuşa park ettiyseniz, kamyon 
eğiminin uyku konforunu etkilememesi için yatağı ayarlayabilirsiniz. 
Dinlenme sürenizi gün ışığında geçirmeniz gerektiğindeyse, 
karartma perdelerini indirmeniz yeterlidir. 
 Konfor, iletişim ve eğlence için birçok araç üstü donanım mı 
kullanıyorsunuz? İkili akü sistemi ile hem rahatınız hem de 
çalışma süreniz için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız. 
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ÜRE T K ENLİĞİNİZ

Haydi büyük işlere  
başlayalım.

Volvo FH, daha kolaylıkla ve kısa sürede işinizde daha fazlasını                                
yapmanızı sağlayacak özelliklerle donatılmıştır. Kamyonunuzu  

ihtiyaçlarınıza ve işinize göre uyarlarız.

Operasyonunuzun gereksinimlerini karşılamak için taşıma 
çözümünüzün hız, güç, yakıt verimliliği, yük kapasitesi, çeviklik, 
çekiş ve daha fazlası gibi parametreleri dengelemesi gerekir. 
Volvo FH bu dengeleme atılımına çoktan hazırdır. 

Volvo FH için mevcut güç aktarma organlarının seçimi, 
ihtiyaçlarınız için gereken güç miktarını her zamankinden daha 
hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır. D13 motorlarımız 
düşük devirlerde yüksek tork sunar, D13TC motorlarsa daha da 
fazlasını. Üst viteste daha dik tepeleri normalden çok daha 
kolayca tırmanabilirsiniz. 

Her aksa bir ton daha eklemeniz ya da 38 tonla başa 
çıkabilecek bir kamyona sahip olmanız üretkenliğiniz için ne 
anlama gelir? Volvo FH'deki hava süspansiyonlu ön aksların her 

biri, yük kapasiteniz veya daha fazla esneklik için 10 tona kadar 
yük alabilir. Ayrıca makaslı süspansiyona sahip bogi kurulumu, 
ağır görevleri kolaylıkla üstlenir.

Ağır yüklerle manevra yapmayı kolaylaştırmak için, avara ve 
itici akslara artırılmış direksiyon açıları sağladık. Bu, manevra 
kabiliyetinizi geliştirir ve lastiklerinizdeki aşınmayı azaltır. Ayrıca 
Tandem Aks Kaldırma, gerektiğinde bir aksı kaldırmanıza izin 
verir. Bu size, bir aksın çevikliği ve yakıt verimliliği ile iki aksın 
çekiş ve yük kapasitesini verir. 

Bunun yanı sıra, Volvo FH filo yönetimi ve çalışma süresi 
dahilinde çok çeşitli bağlantılı hizmetler sunar, böylece 
kamyonlarınızın kullanımını en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Volvo FH 
çoktan hazır.
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En üst düzey uzun  
yol deneyimi.
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YAK I T VERİMLİL İĞİNİZ

Önemli olan, elinizdekinden 
aldığınız sonuçtur.

Kamyonunuz sihirli bir makinedir. Sizin ellerinizde, yakıtı nakliyeye ve kârlı  
bir işe dönüştürür. Bir Volvo FH ile yakıt maliyetlerinizi ve çevresel ayak  
izinizi kontrol edebilirsiniz. Her şeyin ötesinde, yakıtın her damlasından  

en fazla yararı elde etmeniz garanti edilir.

Yakıt tüketimi rakamları, yakıt verimliliği hakkında bazı şeyler 
anlatır. Fakat her damladan elde ettiğiniz verimliliği tamamen 
yansıtmaz. Volvo FH'nin aerodinamik kabini, güç aktarma sistemi 
ve filo yönetim hizmetlerine kadar her şeyi, performans ve 
verimlilikten ödün vermeden yakıt tasarrufu için tasarlanmıştır. 
 D13 motor, yakıtın her damlasından sağlanabilecek 
performansın karşılığını tamamen alır. Düşük devirlerde yüksek 
tork mevcuttur, I-Shift doğru vitesi seçer ve tam doğru anda 
geçiş yapar. Ayrıca I-Shift sürüş modlarının kullanımı daha 
kolaydır.

 Yakıt verimliliğini daha da kolaylaştırmak istiyorsanız I-See'ye 
bir göz atın. Rotalarınızın topoğrafyasına göre hızınızı ve vites 
değişikliklerinizi optimize eder. 
 Performanstan ödün vermeksizin çevresel ayak izinizi daha da 
azaltmak isterseniz, gazla çalışan Volvo FH LNG'yi inceleyin. 
 Daha zorlu operasyonlarda, gerçekten uzun mesafeler mi kat 
ediyorsunuz? Öyleyse I-Save özellikli Volvo FH aynı anda yakıt 
tasarrufu yapma, üretkenliğinizi artırma ve sürüş konforunuzu 
geliştirme potansiyeline sahiptir. Enerjiyi daha verimli kullanan 
D13TC motoruna sahiptir ve daha düşük devirlerde daha fazla 
tork sunar. 
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SİZİN GÜVENLİĞİNİZ

Destek güç ile iş başında.
Kamyonunuzun kontrolünün tamamen sizde olmasını ve aynı anda güvende olmanızı 

istiyoruz. Bu yüzden Volvo FH'ye birçok güvenlik özelliği ekledik.

Volvo FH'nin sürücü koltuğundaki görüş alanının, bu kamyon 
sınıfında aşılması çok zordur. Geniş pencereler, optimize edilmiş 
ayna tasarımı ve kör noktayı kapsayan güvenlik kamerası bulunur.
Uygulamanız için görüntüyü optimize etmek amacıyla toplamda 
8 kameraya kadar bağlanabilir. Adaptif uzun far, yoldaki 
kullanıcılara da özen göstererek mükemmel görüş sunar. Dur-kalk 
özellikli Adaptif Hız Sabitleyici, yoğun karayollarında sürüşü 
konforlu kılar. İniş hız sabitleyici, hızı düşürmek için yardımcı 
frenlerden yararlanır ve yalnızca gerekirse fren tekerleklerini 
etkinleştirir. 
 Stabilite Yardımı ve Şerit Koruma Yardımı ile Acil Durum Fren 
Destekli Çarpışma Uyarısı ve Volvo Dinamik Direksiyon gibi 
destekleyici sistemler, büyük tehlike oluşturabilecek durumlarda 

yardım sağlar. Bunlar konfor özellikleri değil, sizi uyarmak ve 
amaçlanan sınırlar dahilinde tutmak için devreye giren güvenlik 
fonksiyonlarıdır. Dynafleet Safety ile gelişme potansiyellerini 
tespit edebilirsiniz.
 Bir kaza durumunda taşımacılık endüstrisinin en koruyucu 
kabini sayılabilecek bir kabinde oturduğunuzu bilmenizi isteriz. 
Yasal güvenlik gerekliliklerini kapsayan sağlam bir korumaya 
sahipsiniz.
 Tüm faaliyetlerimizin temelinde güvenlik yatar. 50 yıldan fazla 
süredir kendi kaza araştırma ekibimiz bulunuyor ve güvenliğe 
nasıl bütünsel bir yaklaşım getirileceğini biliyoruz. Tüm bunlar 
Yeni Volvo FH'ye dahil edildi.
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Ç ALIŞMA Z AMANINIZ

Siz hazır olduğunuzda,  
o da hazır.

Yükleyin, sürün ve zamanında ulaşın. Önemli olan kamyonunuzu kullandığınız  
süredir. Volvo FH'yi siz hazır olduğunuzda hazır olması ve planlanmamış  

duraklamaları önlemesi için inşa ettik. Ayrıca, işinizin ritmine  
göre uyarlanan desteğe de sahip olabilirsiniz.

Dayanıklı bir kamyon, çalışma süresinin maksimuma çıkarılması 
demektir. Volvo FH sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak 
şekilde üretilmiştir. Tasarımlarımızdan ve seçtiğimiz 
malzemelerden sunduğumuz çözümlere kadar her şey, durmadan 
devam etmenizi sağlar. Asla kırılmayan ağır iş tipi tampon. 
Kabinde kalırken çok fazla araç içi donanım kullandığınızda bile 
kalkış kabiliyetinizi güvence altına alan ikili akü sistemi. Hepsi 
sizin çalışma süreniz için iş başında. 
 Sonuçta, bir Volvo kamyonda bile bileşenler ve sistemler aşınır. 
Volvo FH, servis ve onarımların mevcut operasyonunuza göre 
planlanabilmesi için, yetkili servisiniz ile uzaktan iletişim kurabilir. 
Böylece, planlanmamış duraklamalar yerine, yetkili serviste daha 
az zaman harcatan ve maliyetleri düşüren bakımlar planlarsınız. 
 Çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarmanın en iyi yolu, sabit bir 

aylık ücret karşılığında gereken tüm servis ve onarımları içeren 
bir Volvo Altın Kontrat'tır. Flexi-Gold versiyon da aynı konsepti 
izler ancak ücret, aylık gerçek kilometre değerinize bağlıdır. 
Kilometreniz düşerse, servis ve tamir masrafları da düşer. 
İşlerinizin yoğunluğu yıl içinde değişiyorsa, bu uygun bir seçimdir. 
Böylece siz hazır olduğunuzda her zaman hazır olan bir kamyona 
sahip olursunuz. 
 Hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza özel hale getirmek için yetkili 
satıcınızla görüşün veya www.volvotrucks.com.tr adresini ziyaret 
edin.
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VOLVO FH

Teknik Özellikler. Seçenekler. 
Aksesuarlar.



Volvo FH’nizi özelleştirin.
Bunlar, Volvo FH'nizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlarken kullanabileceğiniz tüm seçeneklerden 

yalnızca birkaçıdır. Teknik özelliklerin tamamı ve mümkün olan tüm seçenekler  
Volvo Trucks yetkili satıcınızda veya www.volvotrucks.com.tr adresinde mevcuttur.
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Burada teknik özelliklerden bazıları verilmiştir. Ancak, arasından seçim yapabileceğiniz daha birçok teknik özellik vardır.
Daha fazla bilgi için Volvo Trucks yetkili satıcınıza başvurun veya www.volvotrucks.com.tr adresini ziyaret edin.

Broşürde yer alan bazı araç özellikleri ve donanım seçenekleri, Türkiye'de satışa sunulmuyor olabilir.

Motorlar

13 LİTRE Maksimum güç Maksimum tork

D13K420 (309 kW) 1400–1800 dev/dak'da 420 hp 860–1400 dev/dak'da 2100 Nm

D13K460 (345 kW) 1400–1800 dev/dak'da 460 hp 900–1400 dev/dak'da 2300 Nm

D13K460TC (345 kW) I-Save 1250–1600 dev/dak'da 460 hp 900–1300 dev/dak'da 2600 Nm

D13K500 (368 kW) 1530–1800 dev/dak'da 500 hp 980–1270 dev/dak'da 2500 Nm

D13K500TC (368 kW) I-Save 1250–1600 dev/dak'da 500 hp 900–1300 dev/dak'da 2800 Nm

D13K540 (397 kW) 1460–1800 dev/dak'da 540 hp 1000–1460 dev/dak'da 2600 Nm

G13C420 (309 kW) gazlı 1400–1800 dev/dak'da 420 hp 1000–1400 dev/dak'da 2100 Nm

G13C460 (338 kW) gazlı 1700–1800 dev/dak'da 460 hp 1050–1400 dev/dak'da 2300 Nm

Şanzımanlar

I-SHIFT

Otomatikleştirilmiş vites değiştirme özellikli 12 vitesli buçuklu/kademeli şanzıman. Karınca vitesli versiyon, 325 tona varan toplam katar 
ağırlığıyla kolay kullanım sunar. Çift debriyajlı versiyon (SPO2812) hızlı, sorunsuz ve konforlu elektronik vites değiştirme olanağı sunar.

Tip Son vites Motor torku (Nm) Toplam katar ağırlığı onayı (ton)

AT2412F Bire bir oranlı 2400 44

AT2612F Bire bir oranlı 2600 100

ATO2612F Overdrive 2600 100

AT2812F Bire bir oranlı 2800 60

ATO3112F Overdrive 3150 100

SPO2812 Dual Clutch Overdrive 2800 80

= Çekiş aksı.
= Tahriksiz aks (avara, itici veya ön aks).

Çekici aks konfigürasyonları

Şasi kamyon aks konfigürasyonları

4×2

4×2

6×2
(itici aks)

6×2
(avara aks)

6×2
(avara aks)

6×4

6×4

8×2
(çift ön aks)

8×4
(çift ön aks)

8×4
(tridem  
itici aks)

8×4
(tridem 
avara aks)

8×4
(itici aks)

10×4
(çift ön aks, 
avara aks)

8×2
(tridem)
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AKSESUARL AR

Sizin kamyonunuz.  
Sizin yolunuz.

Yolda olduğunuz süre boyunca ihtiyaç duyduğunuz tüm donanım ve işlevselliğe                    
sahip olan Volvo FH, siz direksiyon başına geçtiğinizde tamamlanır.  

Kamyonunuza tam istediğiniz görünümü vermek için ihtiyacınız  
olan aksesuarlara sahibiz. Bu sizin yolunuz.

Sizin kamyonunuz olduğunu belli edecek detaylar için www.volvotrucks.com.tr  
adresini inceleyin ya da yetkili satıcınızla görüşün.
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1
AKTARMA SİSTEMLERİ. I-Shift'e sahip motorlar 
sürüş kolaylığı ve yakıt verimliliğinin mükemmel bir 
birleşimini sunar. Tüm bunlara ve daha fazlasına 
sahip olmak için I-Save özellikli Volvo FH'yi seçin. 
Her damla yakıttan maksimum enerjiyi söküp alır, 
daha düşük motor devirlerinde daha fazla tork, daha 

fazla konfor ve daha düşük yakıt tüketimi sağlar. Yakıtınızdan 
en yüksek kazancı sağlamanın yolu budur.

3
YAŞAM ALANI. 5 Volvo FH kabininden 
hangisini seçerseniz seçin, yoldaki hayatınız 
için geniş bir alana sahip olacaksınız. Depolama 
alanı, uyku konforu, yukarıdan gelen ışık ve 
kabin klimasının tümü neredeyse rakipsizdir.

2
FARLAR. İkonik V şekli, evrimde bir sıçramanın 
işaretidir. Kamyonlara harika bir görünüm 
kazandırmakla kalmaz görüşünüzü ve konforunuzu 
geliştirir. Halojen farlardan, aydınlatma performansını 
en üst düzeye taşıyan adaptif uzun fara kadar üç far 
seçeneği mevcuttur.

Volvo FH'yi seçmek  
için 7 neden

En üst düzey uzun yol deneyimi. İşte nedenleri!

4
VOLVO DİNAMİK DİREKSİYON. Zahmetsiz 
direksiyonu ve tam kontrolü aynı pakette elde 
edin. Volvo Dinamik Direksiyon, hem ileri hem 
de geri yönde mükemmel manevra kabiliyeti 
sunar. Bunun da ötesinde, kaymayı önlemek 
için yardım alabilirsiniz. Ayrıca, işinizin bir kısmı 

kabinin dışında yapıldığında hayatı kolaylaştırmak için uzaktan 
kumanda kontrolü sunar.

6
SÜRÜCÜ ARAYÜZÜ. Tamamen dijital olan ve 
kamyonunuza, gereksinimlerinize ve sürüş 
koşullarına uyarlanmış bir gösterge tablosu. 
Ayrıca iletişim araçlarının ve uygulamalarının 
kontrolünü size veren yan ekran. Böylece ellerinizi 
direksiyonda ve gözlerinizi yolda tutabilirsiniz.

5
I-SHIFT SERİSİ. Volvo FH için, I-Shift ailesi 
içindeki çok çeşitli donanımlar ve yazılımlar 
arasından seçim yapabilirsiniz. I-Shift sürüş 
modlarının kullanımı hiç olmadığı kadar kolaydır. 
Yavaş hareket ve tasarruflu sürüş sağlayan 
karınca vites ile I-Shift Dual Clutch, güç 

dağıtımında kesinti olmadan vites değiştirir. I-Shift, güvenli ve 
verimli sürüşü kolaydan öte bir hale taşır.

7
GÖRÜŞ. Volvo FH, geniş pencere alanları ve iyi 
tasarlanmış aynaları ile mükemmel görüş sunar. 
Bunun ötesinde, biri yolcu tarafı dikiz aynası içine 
yerleştirilen yolcu köşe kamerası olmak üzere; 
yan ekranda sunulan kamera görüntüleriyle, 8 
kameraya kadar ekleyebilirsiniz. Trafik durumu, 

kamyonunuz ve yükünüz hakkındaki bilgilere hakim olmanızı 
sağlar.
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VOLVO FH

Bir sonraki adımı atın.
Volvo FH'nin evrimi ile en üst düzey yol deneyimini keşfedin. 

Operasyonlarınızda uzman sizsiniz. Yetkili satıcınız, Volvo FH'nizi 
zorlu görevleriniz için uyarlamanıza yardımcı olacaktır. Volvo 

Finansal Hizmetler'in esnek finansman paketleri ve özelleştirilmiş 
sigortaları araç yatırımınızı yapmanıza ve korumanıza yardımcı olur. 

www.volvotrucks.com.tr adresinden daha fazla bilgi edinin.

Gösterilen ya da bahsi geçen ekipmanlardan bazıları sadece opsiyonel donanım veya aksesuar olarak sunuluyor olabilir ve yerel kanunlar doğrultusunda ülkeden 
ülkeye farklılık gösterebilir. Volvo Trucks yetkili satıcınız size daha ayrıntılı bilgi vermekten memnun olacaktır. Baskı işleminden kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle 
renklerde farklılık olabilir. Önceden bildirmeksizin ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
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Ailenin genlerinde var.
Evrim, kamyon çeşitlerimizin tamamında devam ediyor.

Daha fazla bilgi için yetkili satıcınızı veya www.volvotrucks.com.tr adresini ziyaret edin.

VOLVO FH16 En zorlu ortamlarda 
çalışmak için üretilen en güçlü 
kamyonumuz. Engebeli yollarda yüksek 
taşıma kapasitesiyle yüksek ortalama 
hızı kolayca korur. Yolda en üst düzeyde 
konfor sunar.
 
Motor güçleri: 550–750 hp.
Kabinler: 5 boyut.
Yakıt alternatifleri: Dizel, Biyodizel, HVO.

VOLVO FM Çok çalışan sürücü için çok 
yönlü, konforlu ve güvenli bir kamyon. 
Düşük şasi ağırlığı ve kabine kolay giriş 
ile verimli taşımacılık konusunda çok 
iyidir. Harika görüş alanı ile konforlu bir 
çalışma ortamıdır.
 
Motor güçleri: 330–500 hp.
Kabinler: 6 boyut.
Yakıt alternatifleri: Dizel, LNG,  
Biyodizel, HVO.

VOLVO FMX En zorlu ortamlarda bile en 
yüksek çalışma süresi ve üretkenlik 
sağlayan sağlam, akıllı ve güvenli bir 
kamyon. Konforlu sürüş ve harika görüş 
alanı sunar.
 
Motor güçleri: 330–540 hp.
Kabinler: 6 boyut.
Yakıt alternatifleri: Dizel, Biyodizel, HVO.

VOLVO FE Daha kompakt ve çevik 
bir formatta yüksek yük kapasitesi 
sunar. Daha iyi görüş ve ergonomi için 
benzersiz özelliklerle kullanılması kolaydır. 
Tamamıyla elektrikli bir aktarma sistemi ile 
mevcuttur.
 
Motor güçleri: 250–350 hp.
Elektrik: 400 kW/330 kW.
Kabinler: 4 boyut.
Yakıt alternatifleri: Dizel, CNG, Biyodizel, 
HVO, Elektrik.

VOLVO FL Kompakt formatta yüksek 
bir yük kapasitesi ve hafif arazi kabiliyeti 
sunar. Sahip olması ve sürmesi kolaydır. 
Tamamıyla elektrikli bir aktarma sistemi 
ile mevcuttur.
 
Motor güçleri: 210–280 hp. 
Elektrik: 200 kW/165 kW.
Kabinler: 3 boyut.
Yakıt alternatifleri: Dizel, HVO, Elektrik.

Broşürde yer alan bazı araç özellikleri ve donanım seçenekleri, Türkiye'de satışa sunulmuyor olabilir.
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