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VOLVO FM X

Volvo Trucks'ın 
Gelişimi
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Zorlukları aşmanız 
için üretildi.

Volvo FMX daha karakteristik ve daha geniş alana sahip, ayrıca her 
zamankinden daha verimli. Hem iş ortağınız hem de sizin bir parçanız. 

Sizinle aynı zorlukları göğüslemeye hazır. Siz hazır mısınız?

Daha fazla bilgi için yetkili satıcınıza başvurabilirsiniz.
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DAHA K AR AK T ERİS T İK

Dayanıklı ve güvenli.
Yeni Volvo FMX, hiç zorlanmadan, en zorlu koşulların üstesinden gelmeye her zaman hazırdır. 

Ayrıca, rahat ve kullanımı kolaydır. Volvo FMX'teki değişimin bu yeni aşaması; daha fazla iç mekan 
ve konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli çalışma ortamı sağlayacak araçları size sunuyor.

Yeni Volvo FMX dayanıklıdır. Görünüşü tanıdık gelebilir ancak 
profili daha dikey, çizgileri daha yumuşak ve sağlam alt ön kısım 
daha karakteristiktir. Sürücü koltuğundan geniş görüş açısı 
sağlamak için pencere alanları büyük ve kapı hattı alçaktır. Zorlu 
ortamlar için üretilmiştir.

Sürücü koltuğuna oturur oturmaz – daha motoru bile çalıştırmadan
önce – bunun tamamen yeni bir sürücü arayüzü olduğu, zorlu 
görevlerde kontrolün tamamen sizde olması için tasarlandığı 
açıkça görülür. Sürmeye başladığınız an, kamyonun gücünün ve 
kapasitesinin kontrolünün sizde olduğunu, daha önce hiç 
hissetmediğiniz kadar kuvvetli hissedersiniz.
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DIŞ TA SARIM

Evrimin yüzü. 
Zorlu şartlara göğüs geren bir sürücü olarak, hem yolda hem de arazide üstün performans 

sunan bir kamyon mu arıyorsunuz? İşte Volvo FMX'in evriminde geldiği nokta da tam 
burada devreye giriyor. Tüm özellikler sizin için çalışmak üzere iş başında.

Aerodinamik tasarımıyla şimdi daha da karakteristik çizgilere 
sahip olan sağlam ön yüzü, geniş pencereleri, alçak kapı hattı 
ve şık aynaları... Hepsi bir amaç için tasarlandı. 

İşin zorlanmadan en verimli şekilde yapılmasına yardımcı olmak 
temel felsefemizdir. Volvo FMX; kolay erişilir, işler zorlaştığında 

dayanıklı, çalıştırması konforlu ve sürücü konumundan mükemmel 
görünüm sağlayan bir tasarıma sahiptir. Volvo FMX, güvenilir bir 
ortak olmak ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için üretilmiştir. 
Her iş gününde kazancın ve gelişimin yolunu açmak için...

Hepsi bir amaç 
için tasarlandı.
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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 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 zorlu 
geçitleri aşıyor, isterseniz yükleme noktanıza ilerliyor veya 
kamyonunuzu yüklüyor olun.

Fonksiyonlarının çoğu direksiyon simidi kontrolleri kullanılarak 
yönetilebilir. Evrim, uzun bir yol kat etti. Tüm bunlar ellerinizi 

direksiyondan ayırmayın diye. Sağınızdaki yan ekran medya 
işlevlerine, iletişim araçlarına, izleme kamerası görüntülerine ve 
uygulamalara erişmenizi sağlar. Mobil ofisiniz için komuta merkezi 
buradadır. Tüm arayüz, tam olarak beklediğiniz gibi; sezgisel, 
uyarlanabilir ve erişilebilirdir. Daha fazla çekişe ihtiyacınız varsa, 
diferansiyel kilidini devreye sokmak için çekiş kontrol panelindeki 
kumandayı saat yönünde çevirerek gösterge tablosunda her 
diferansiyel kilidinin tam durumunu görebilirsiniz. Bunlara ek 
olarak, kabin geniştir ve ihtiyacınız olan eşyalar için akıllı saklama 
alanlarıyla doludur.
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MÜK EMMEL HAREK E T K ABİL İ Y E T İ

Arazinin sizi durdurmasına 
izin vermeyin.

Görevleriniz zorlu arazileri ve engebeli rotaları mı içeriyor? Endişelenmeyin, Volvo FMX'i 
bunların üstesinden rahatça gelmeniz için tasarladık. Ayrıca bunu kolaylaştırmak için ona 

birçok işlevsellik ekledik.

İhtiyacınız olan çekişe ve yerden yükseklik mesafesine, 
zorlanmadan sahip olun. Volvo FMX'inizde, her zaman tahrikli 
ön aksa  sahip olabilirsiniz. Otomatik Çekiş Kontrolü sayesinde, ön 
aks tahriki yalnızca gerektiğinde devreye girer; diğer zamanlarda 
kamyonla manevra yapmayı ve yakıt tasarrufunu kolaylaştırır.

Havalı arka süspansiyon inşaat kamyonları için üretilmiştir 
ve havalı süspansiyonunun rahatlığını ve verimini, makaslı 
süspansiyonunun yerden yükseklik mesafesi ile sağlar. Arka 
aksların her biri üzerindeki basınç, daha iyi bir çekiş için  
optimize edilir. 

Tandem tahriği için, çekiş akslarından birinin kullanılmadığı 
zamanlarda söküp kaldırmanızı sağlayan Tandem Aks Kaldırma 
özelliğine sahip olabilirsiniz. 6×4 çekişli aracınıza, ihtiyacınız olan 
çekişle birlikte, 4×2 çekişin yakıt verimliliğini ve çevikliğini sağlar.

Akslar ve diferansiyel kilitleri, kumandanın saat yönünde 
döndürülmesiyle daha fazla çekiş sağlayan, kullanımı kolay 
bir çekiş kontrol paneline sahiptir. Gösterge tablosunda, 
diferansiyelleriniz ve her bir akstaki yük üzerinde tam kontrol elde 
edersiniz. Volvo FMX her zaman yanınızda olmak üzere üretildi.

Her zaman 
yanınızda olmak 
üzere üretildi.
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Sizin için özelleştirildi.
Çalışma alanı mı, yükleme alanı mı? Yollarda, bozuk yollarda veya yol dışında  

mı kullanılacak? Teknik yük kapasitesi mi, yasal yük kapasitesi mi?  
Yüksek mi alçak mı, hızlı mı yavaş mı? Volvo FMX,  

ihtiyaçlarınıza göre kolayca uyarlanabilir.

Kompakt günlük kabini mi, yataklı kabini mi, geniş Globetrotter 
kabini mi seçersiniz, yoksa ekip kabinine daha fazla yolcu mu 
almanız gerekli? Hepsi kolay giriş imkanı, kusursuz görüş ve 
sürüş konforu sunar. Hepsi, Volvo FMX'te alışkın olduğunuzdan 
daha geniş alan ve daha akıllı saklama bölmeleri sunar. Sizin 
için en uygunu hangisi? Treyler mi kullanıyorsunuz yoksa 
damperli bir üstyapı mı planlıyorsunuz? Bunların dışında 
özel ihtiyaçlarınıza uyarlanmış amaca yönelik bir üstyapı mı 
kullanacaksınız? Manevra kabiliyetinden ödün vermeden 
yüksek yük kapasitesine mi ihtiyacınız var? 2, 3, 4 veya 5 
aks arasından seçim yapın. 1, 2 veya 3 tahrik aksı. Hava 
süspansiyonlu ön aksların her biri 10 tona kadar taşıyabilir.  
Volvo FMX'inize, inşaat işleri için tasarlanmış havalı arka 
süspansiyon ve çok çeşitli aks konfigürasyonları ile sahip 
olabilirsiniz.

Yasal ağırlık kısıtlamalarına uymanız mı gerekiyor? Yoksa 
teknik yük kapasitesini mi kullanmayı düşünüyorsunuz? 
Şasi çerçevesi, aks konfigürasyonu ve kurulumlar, hepsi için 
fabrikamızda uyarlanabilir. Engebeli arazide sürüş yapıyor, 
motor ve diğer hayati parçalar için ekstra korumaya mı ihtiyaç 
duyuyorsunuz? Dayanıklı koruma plakasını ekleyin.

Volvo FMX'in çeşitli aktarma sistemleri arasından seçim yapın. 
Motor güçleri 330 hp güce sahip D11 ile 540 hp güce sahip D13 
arasında değişen seçeneklerdedir ve motorlar alternatif yakıtlarla 
çalışabilir. Güç, karınca vitesli veya gerekirse çift debriyajlı 
I-Shift şanzıman veya Powertronic şanzıman tarafından aktarılır. 
Yetkili satıcınız, Volvo FMX'inizi en iyi şekilde kullanmanız için 
uyarlamanıza yardımcı olacaktır.
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Beklentileri daima karşılar. 
Yollarda ve arazide.
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Haydi büyük işlere  
başlayalım.

Volvo FMX, daha az çabayla ve daha kısa sürede daha fazlasını yapmanıza  
izin veren özelliklerle donatılabilir. Zorlu görevlerinize uygun  

kamyonu oluşturmanıza yardımcı oluruz.

Nakliye çözümünüz, görevlerinize uyacak şekilde hız, güç, yük 
kapasitesi, döngü süreleri, kullanım varyasyonları, çekiş ve diğer 
parametreleri dengelemelidir. Volvo FMX bu dengeleme atılımına 
çoktan hazırdır.

Örneğin, kabine girip çıkma kolaylığı, gün içinde ne kadar 
sık yapıyorsanız o kadar önem kazanır. Volvo FMX, kolay erişim 
ve mükemmel görüş sağlayan düşük sürüş pozisyonu sunar. 
Ayrıca nerede olursanız olun siz ve donanımınız için geniş alan 
ve konfor sağlar. Ağır yük altındayken zorlu arazileri kat etmek, 
sürüş yorgunluğunu azaltan Volvo Dinamik Direksiyon ile daha 
da kolaylaşır.

Ne kadar yük almak istersiniz? 5 aksa kadar kullanmanız 
mümkündür. Havalı süspansiyonla ön aksların her biri 10 tona 
kadar taşıyabilir. Makaslı süspansiyona sahip bogi kurulumu ise 
38 tona kadar taşır, bu da Volvo FMX'e üstün yük kapasitesi 
sağlar. Ağır yüklerle manevra yapmayı kolaylaştırmak için, avara 

ve itici akslara artırılmış direksiyon açıları sağladık.
Volvo FMX'in kalbi elbette motorunda atar. İhtiyacınız olan güç 

seviyesini seçebilmeniz için 540 hp'ye uzanan güç seçenekleri 
mevcuttur. I-Shift, motor gücünden en iyi şekilde yararlanmak 
için doğru anda vites değiştirir. Ayrıca I-Shift sürüş modlarının 
kullanımı daha kolaydır. Karınca vitesli I-Shift, büyük yüklerle 
kolayca kalkışa, yavaşça ilerlemenize ve yakıtı yüksek hızlarda 
verimli bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Powertronic 
şanzıman ise güç dağıtımında herhangi bir kesinti olmadan 
vites değiştirir.

Direksiyon başındayken sadece kusursuz sürüş pozisyonunda 
olmakla kalmaz, verimli çalışmak için ihtiyaç duyacağınız tüm 
iletişim araçlarına da yan ekrandan erişebilirsiniz. İhtiyacınız olan 
her şey düzenli ve erişilebilir olduğunda, iş kolaylaşır.

Volvo FMX 
çoktan hazır.
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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 FMX'e birçok güvenlik özelliği ekledik.

Volvo FMX'in kabini, sektörde pek az modelin rekabet edebileceği 
bir görüş açısı sunar. Geniş pencereler, optimize edilmiş ayna 
tasarımı ve kör noktayı kapsayan güvenlik kamerası bulunur. 
Uygulamanız için görüntüyü optimize etmek amacıyla toplamda 
8 kameraya kadar bağlanabilir. Doğrudan direksiyon tepkisi ve 
hassas yol tutuş ile çevrenizde neler olup bittiğini bilir ve harekete 
geçme gücüne sahip olursunuz. 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 FMX'e 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 FMX'i 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 FMX 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. Motor 
karteri, hortumlar ve soğutucu için güvenlik sağlayan koruma 
plakası. 

Sonuçta, bir Volvo kamyonda bile bileşenler ve sistemler aşınır. 
Volvo FMX, servis ve onarımların mevcut operasyonunuza göre 
planlanabilmesi için, sağlık durumunu aktarmak üzere servis ile 
uzaktan iletişim kurabilir. Böylece, planlanmamış duraklamalar 
yerine, serviste daha az zaman harcatan ve maliyetleri düşüren 
bakımlar planlayabilirsiniz. 

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 FM X

Teknik Özellikler. Seçenekler. 
Aksesuarlar.



Şasi kamyon aks konfigürasyonları

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

Burada teknik özelliklerden bazıları verilmiştir. Ancak, arasından seçim yapabileceğiniz daha birçok teknik özellik vardır.
Daha fazla bilgi için yerel Volvo Trucks yetkili satıcınıza başvurun veya www.volvotrucks.com.tr adresini ziyaret edin.

I-SHIFT

Otomatikleştirilmiş vites değiştirme özellikli 12 vitesli buçuklu/kademeli şanzıman. Karınca vitese sahip versiyon, tam güç kontrolü ile yavaş 
sürüş sağlar.

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

SPO2812 Dual Clutch Overdrive 2800 80

Çekici aks konfigürasyonları

Motorlar

11 LİTRE Maksimum güç Maksimum tork

D11K330 (245 kW) 1700–1800 dev/dak'da 330 hp 950–1400 dev/dak'da 1600 Nm

D11K380 (280 kW) 1700–1800 dev/dak'da 380 hp 950–1400 dev/dak'da 1800 Nm

D11K430 (317 kW) 1700–1800 dev/dak'da 430 hp 1058–1400 dev/dak'da 2050 Nm

D11K460 (339 kW) 1700–1800 dev/dak'da 460 hp 1050–1400 dev/dak'da 2200 Nm

13 LİTRE

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

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

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

Şanzımanlar

POWERTRONIC

Tork konvertörlü ve yağ soğutuculu tam otomatik elektronik şanzıman. Vitesi güç kaybı olmadan değiştirir.

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

PT2106 Bire bir oranlı 2100 44

PT2606 Bire bir oranlı 2600 60

4×4

4×2

8×2
(çift ön aks)

4×4

8×2
(tridem)

6×2
(itici aks)

8×4
(çift ön aks)

6×2  
(avara aks)

6×2
(avara aks)

8×4
(tridem itici 
aks)

6×4

6×4

8×4
(tridem 
avara aks)

6×6

6×6

8×6
(çift ön aks)

10×4
(çift ön aks, 
avara aks)

10×6
(çift ön aks, 
avara aks)

4×2

8×4
(itici aks)

 = Tahriksiz aks (avara, itici veya ön aks).
 = Çekiş aksı.
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Volvo FMX’inizi özelleştirin.
Bunlar, Volvo FMX'inizi 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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AKSESUARL AR

Sizin kamyonunuz.  
Sizin yolunuz.

İşinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm donanım ve işlevselliğe sahip olan Volvo FMX,                     
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 ve yetkili satıcınızla görüşün



30 | VOLVO FMX

Volvo FMX'i seçmek  
için 7 neden.

Yolda ve arazide beklentileri karşılayan başlıca özellikler.

1
GÖRÜŞ. Volvo FMX, 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. 

4
YÜK KAPASİTESİ. İster maksimum teknik yük 
kapasitesini, isterseniz maksimum yasal kapasiteyi 
kullanın; Volvo FMX'inize ihtiyaçlarınıza göre 
optimize edilmiş yük kapasitesi ile sahip 
olabilirsiniz. Dahası, hava süspansiyonlu ön 
aksların her biri 10 tona kadar taşıyabilir. Daha 

ağır yük taşımanız gerekirse, 38 tonluk yükü taşıyabilen 
makaslı süspansiyona sahiptir ve 150 ton ağırlığa kadar toplam 
katar ağırlığının altından kalkabilir.

3
ERGONOMİK ÇALIŞMA ALANI. Volvo FMX, 
kendinizi yormadan verimli çalışmanızı sağlar. 
Kabine güvenle, kolayca girip çıkılır. Yatırılabilir 
kolon fonksiyonu, tüm sürücülerin mükemmel 
sürüş pozisyonunu bulmalarını sağlar. 
Volvo Dinamik Direksiyon, tüm sürücülerin 

omuzlarındaki yükü azaltmak üzere tasarlanmıştır.

6
SAĞLAM GÖVDE. Volvo FMX zorluklara 
göğüs germek için üretildi. Sağlam çelik 
tamponlu ve koruma plakalı alt ön kısım, arazide 
sürerken bile farlar ve aktarma sistemi gibi 
hayati işlevlerin korunmasını sağlar. Ayrıca, 
çelik tamponun parçalarının değiştirilmesi 

gerektiğinde, bu çok kolaydır.
2

DOĞRU GÜÇ. 330 hp ila 540 hp arasında 
7'den az olmamak üzere motor seçenekleri 
bulunur ve alternatif yakıtlarla bile kullanılabilir. 
Volvo FMX'inizi güç gereksinimlerinize ve 
müşterinizin özel gerekliliklerine göre uyarlamak 
kolaydır. 

5
SÜRÜCÜ ARAYÜZÜ. Tamamen dijital olan ve 
kamyonunuza, gereksinimlerinize ve sürüş 
gerekliliklerine uyarlanmış bir gösterge tablosu. 
Diferansiyel kilitlerinin ve her aks üzerindeki yükün 
tam kontrolü sizdedir. Daha iyi bir tutuş elde 
etmek için çekiş kontrol panelindeki kumandayı 

saat yönünde çevirmeniz yeterlidir. Yan ekrandan, iletişim 
araçlarınızı tam olarak kontrol edebilirsiniz. 

7
I-SHIFT SERİSİ. Volvo FMX için, I-Shift 
ailesi içindeki çok çeşitli donanım ve yazılım 
arasından seçim yapabilirsiniz. I-Shift sürüş 
modlarının kullanımı hiç olmadığı kadar kolaydır. 
Karınca vites ile yüksek hızlarda iyi seviyede 
yakıt verimliliği elde ederken, yüksek katar 

ağırlıklarının altından da rahatça kalkabilirsiniz. I-Shift Dual 
Clutch, güç dağıtımında kesinti olmadan vites değiştirir. 
Seçiminiz ne olursa olsun, güvenli ve verimli sürüş elinizin 
altındadır.
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Bir sonraki adımı atın.
Evrim devam ediyor. Yolda ve arazide beklentileri daima 
karşılayan kamyon. Zorlu görevlerinizi yetkili satıcınızla 
görüşün ve bunların üstesinden gelmek için uyarlanmış 

bir Volvo FMX'e sahip olun. Volvo Finansal Hizmetler'in 
esnek finansman paketleri ve özelleştirilmiş sigortaları araç 

yatırımınızı yapmanıza ve korumanıza yardımcı olur. 

www.volvotrucks.com.tr adresinden size en yakın yetkili satıcıyı bulabilirsiniz.

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

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 FH En üst düzey uzun yol 
deneyimi. Mükemmel çalışma süresi ve 
optimize edilmiş yakıt verimliliği ile işinizi 
geliştiren özel yapım bir kamyon. 
Hayatlarını yolda geçiren sürücüler için 
üstün sürüş ortamı ve konfor.
 
Motor güçleri: 420–540 hp.
Kabinler: 5 boyut.
Yakıt alternatifleri: Dizel, LNG,  
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.
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