
volvo nyckelfärdig – timmertransporter

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 ett väl anpassat ekipage för timmertransporter. 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 snabb leverans. 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 den bil som du själv väljer, men den kompletta grunden är 
alltid stark utgångspunkt.

snabbt tryggt  enkelt



Tillsammans med ledande tillverkare av timmerpåbyggnader erbjuder vi marknadens mest effektiva och 
efterfrågade lastbilar för timmertransporter. Volvo FH16 eller Volvo FH med 13 liters motor, 6x4 och två- eller 
fyrbankars timmerrede från Bergs Fegen, Alucar och OP Höglunds utgör ett komplett erbjudande för alla 
behov. 

Garanti och service på hela ekipaget

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. 

volvo nyckelfärdig – timmertransporter

Volvo FH16 / Volvo FH
D16K 550, 650 eller 750 hk
D13K 500 eller 540 hk
6x4 jämnlast
Tandemaxellyft
Volvo Dynamic Steering (VDS)
Krypväxlar
Globetrotter / Globetrotter XL

Alucar
Två- eller fyrbanksrede i aluminium, bankar  
från ExTe.
Värme i verktygslådan.
Pneumatiska lastspännare.
Som tillval finns t ex: CTO avställbart kranfäste 
samt elvärmare för hydraulolja.

Din säkerhet är alltid i fokus. Våra nyckelfärdiga 
timmerlastbilar är utrustade med EBS bromspaket 
och kollisionsvarningssystem med nödbroms i stan-
dardutförande. 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

OP Höglunds
Två- eller fyrbanksrede i aluminium eller stål, 
bankar från ExTe.
Som tillval finns t ex: alternativa bankar från 
Laxo, automatisk lastspännare och värme i 
verktygslåda och hydraultank.

Bergs Fegen
Två- eller fyrbanksrede i stål, bankar från ExTe.
Som tillval finns t ex: alternativa bankar från 
Laxo, automatisk lastspännare och värme i  
verktygslåda och hydraultank.




