
volvo nyckelfärdig – dumperflak

Volvo Nyckelfärdig ger dig en komplett transportlösning. Välutrustad lastbil med rätt påbyggnation inkl.  
service och garantiåtagande. Allt hanteras via din Volvoåterförsäljare. Kort och gott kan man säga ”All 
inclusive”. Du får en väl anpassad lastbil för din anläggningskörning. Samtidigt får du full trygghet och support 
från en kontakt, din Volvoåterförsäljare. Tack vare vårt förbestämda grundutbud av nyckelfärdiga bilar kan 
vi korta ledtider och säkra upp en snabbare leverans om det krävs. En mycket god grund för flexibilitet i din 
verksamhet. 

Men Volvo Nyckelfärdig är inte statiskt. Du har tillgång till stort utbud av tillval och extra tillbehör. Börja med 
vårt grundförslag och addera på efter ditt behov. Därutöver erbjuder vi alla våra tjänster för maximal trygghet 
och tillgänglighet. En nyckelfärdig lastbil kan bli precis så unik som du själv väljer, men den kompletta grunden 
är alltid stark utgångspunkt.

snabbt tryggt  enkelt



Tillsammans med Sörling och Zetterbergs, ledande tillverkare av dumperflak erbjuder vi marknadens mest effektiva 
och efterfrågade lastbilar för anläggningstransporter. Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM eller Volvo FMX finns i 
ett brett urval av motorvarianter och axelkonfigurationer. Samtliga lastbilsmodeller är utrustade med luftfjädrad 
hjulupphängning, Volvo Dynamic Steering (VDS), tandemaxellyft och krypväxlar. Våra treaxliga fordon är anpassade för 
att nå 28 ton totalvikt. Sörlings Goldstar eller Zetterbergs ZD4 dumperflak kompletterar med flak från 12 m3 till 15,2 
m3.

volvo nyckelfärdig – dumperflak

Din säkerhet är alltid i fokus. Våra nyckelfärdiga dumperlast-
bilar är t ex utrustade med släpvagnsbroms ”Stretch Brake”, 
EBS bromspaket och VDS med körfältsassistans i standard-
utförande. Som tillval finns Aktivt säkerhetspaket med bland 
annat Adaptiv farthållare.

För att läsa mer om Volvo Nyckelfärdig och vårt erbjudande, 
besök volvotrucks.se/nyckelfardig eller kontakta din lokala 
Volvoåterförsäljare. 

Säkerhet

Sörling Goldstar
Låg vikt och hög slitstyrka
Mittmonterad tippcylinder
VBG 795 med luftservo
Verktygslåda
Som tillval finns t ex: Vibrator, alternativa spridarluckor 
och aluminium stänkskärmar.

Zetterberg ZD4
Låg vikt och hög slitstyrka
Låg bygghöjd
VBG 795 med luftservo
Verktygslåda
Som tillval finns t ex: Vibrator, alternativa spridarluckor 
och aluminiumstänkskärmar.

Lastbilsmodell
Sörling Goldstar Zetterbergs ZD4

12 m3 15,2 m3 12,3 m3 14,8 m3

FH16 6x4 • •

FH 8x4 • •

FH 6x4 • •

FH 6x2 • •

FMX 8x4 • •

FMX 6x4 • •

FMX 6x2 • •

FM 8x4 • •

FM 6x4 • •

FM 6x2 • •

Volvo Nyckelfärdig är lastbilar som är lätta att både 
köpa och äga så att du kan ägna dig åt det du är bra 
på – effektiva transporter. Därför tar din Volvoåterför-
säljare hand om hela fordonet och sköter underhåll, 
reparationer och påbyggnationer. Vi är också din enda 
kontakt när det gäller garantifrågor. 

Våra Blå-, Silver- och Guldavtal är möjliga att teckna 
för hela ekipaget och innehåller allt från förebyggande 
underhåll till reparationer. Är din körning säsongsbeto-
nad, välj nya Volvo Flexi-Guldavtal där månadsavgiften 
är baserad på den verkliga körsträckan.

Garanti och service på hela ekipaget SäkerhetSäkerhet




