
Volvo FM Classic

Ett unikt erbjudande på en förstklassig lastbil
En sann Volvo med extra tyngdpunkt på komfort och körglädje. Den är byggd för ett liv ute på vägen. 
Men passar även för körning inne i staden. Volvo FM Classic är utrustad med flera premiumfunktioner för 
att ge föraren en effektivare och bekvämare vardag  – däribland Volvo Dynamic Steering med Personliga 
inställningar, Förarpaket FM, Navigator och Siktpaket.

I det unika Classic-paketet ingår:
Volvo Dynamic Steering med Personliga 
inställningar

Lastindikator 

Navigator 

Vil- och sovpaket

Siktpaket

Förarpaket FM

Bekvämare och effektivare
Vi bryr oss om dig. Därför inkluderar vi mer  
komfort, mer körglädje fler verktyg för en 
produktivare och smidigare arbetsdag.

Vår mest mångsidiga lastbil
Tippbil, tankbil, kranbil eller biltransportör? 
Volvo FM är vår mest flexibla lastbil. Den 
kan konfigureras precis som du vill ha 
den. De smarta chassifunktionerna och de 
många specifikationsmöjligheterna förenklar 
påbyggnadsarbetet, påskyndar leveransen och 
minskar kostnaderna. 

För mer information, kontakta din lokala Volvoåterförsäljare.



Volvo FM Classic

Komfort
Förarpaket FM ger en bättre arbetsmiljö, komfort och säkerhet. Eluppvärmda och elmanövrerade 
backspeglar, dörrar som kan låsas/låsas upp med fjärrkontroll, två bekväma armstöd på förarstolen och 
elektroniskt reglerad luftkonditionering är en del av paketet.

Med Volvo FM Classic följer även Navigation och Sov- och vilopaket, med en bekväm 700x2000 mm 
säng samt praktisk innerbelysning med nattljus. Väljer du en hög eller extra hög sovhytt ingår även dimmer. 
 
Säkerhet
Med Volvo Dynamic Steering (VDS) får du perfekt stabilitet vid hög hastighet, full kontroll vid låg hastighet 
och mindre påfrestningar på muskler och leder. VDS kompenserar automatiskt för ojämnheter i vägen och 
eliminerar vibrationer och ofrivilliga rattrörelser, vilket gör att föraren kan slappna av och blir mindre trött. 
Det ökar säkerheten på vägen.

Siktpaketet ger dig funktioner och komponenter som förbättrar sikten och gör körningen bekvämare 
och säkrare i dimma, regn och mörker. Högeffektiva Bi-Xenon-lampor, korsningsljus och automatisk 
strålkastaromkoppling mellan varselljus och halvljus. Effektiv högtrycksspolning av huvudstrålkastarna 
ingår för att säkra maximal sikt liksom regnsensor för vindrutetorkare.

Effektivitet
Lastindikatorn gör att det är lätt att kontrollera att vikterna ligger inom gränserna både på lastbilen och 
släpet. Då kan du utnyttja fordonets fulla kapacitet med minskad risk för överlast. Lastfördelningen 
anges med separata värden för vikt, axeltryck och boggitryck. Visning och användning är möjligt via både 
instrumentbrädan och displayen på fjärrkontrollen (tillval).


