
UNIK EXTERIÖR 
Volvo FH16 Iron Edition har ett helt eget uttryck tack vare 
den unika exteriören. Det kanske mest framträdande är LED-
ljus Vision X, aluminiumfälgar och kromade mutterskydd. 
Vindrutetorkarpanelen är målad i svart pianolack. Självklart har 
Iron Edition sitt eget emblem på hyttsida och i globetrotterskylten.

Här visar vi hyttkulörerna Mattsvart och Blue Ocean, men du 
kan självklart få din Volvo FH16 Iron Edition i valfri kulör. Utökad 
hyttmålning ingår vilket ger dig målade:

• Sido- och närsiktsspeglar inkl. panel och spegelarm 
• Solskydd och luftintag
• Övre och nedre stänkskydd
• Paneler vid vindrutetorkare och järnmärke
• Hytt-tiltpanel vid dimljus
• Övre och nedre grillram
• Övre och nedre fotsteg

INTERIÖR MED EXTRA ALLT
I hytten får du både förar- och passagerarstol i svart kvalitetsläder. 
Även dörrpanel och ratt är klädda i läder. En list i stålfolie ger 
extra elegans och profil till instrumentpanelen vars övre del är 
färgad svart.

Volvo FH16 Iron Edition är för dig som vill uppleva kraften och komforten i en unik lastbil. En riktig prestigelastbil 
helt enkelt. Med Iron Edition har vi lyft upp Volvos historia och alla styrkor som finns inbyggt i vårt varumärke. 
Detta är en hyllning till vårt arv och lastbilen som vi är så stolta över.

Volvo FH16 iron edition
Maximal komfort och prestige

VOLVO OCH JÄRNMÄRKET
Järnmärket kommer från det 
uråldriga kemiska tecknet för järn. 
Volvos grundare valde, på 1920-talet,  
att använda det som företagets symbol för att 
associera till den anrika svenska järnhanteringen 
– stål, styrka och kvalitet. Med Volvo FH16 Iron 
Edition vill vi återigen sätta fokus på vårt ursprung.



Volvo FH16 Iron Edition

• Dragbil 4x2, 6x2 (löp- och pusheraxel), 6x4 och 8x4
• Jämnlastbil 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 (dubbla framaxlar och 

tridem), 8x4 (dubbla framaxlar och tridem) och 10x4 
(dubbla framaxlar)

• D16K 550 (410 kW), 2 800 Nm vid 900 - 1 380 v/min.
D16K 650 (480 kW), 3 150 Nm vid 950 - 1 450 v/min.
D16K 750 (550 kW), 3 550 Nm vid 950 - 1 400 v/min.

• I-Shift, 12-stegad split- och rangeväxellåda med  
automatiskt växlingssystem, krypväxlar som tillval

• Globetrotterhytt, Globetrotter XL samt XXL

•  Vil- och sovpaket+, Mediapaket samt Siktpaket++

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com

FÖRARMILJÖ
Varför nöja sig med något annat än det bästa? Volvo FH16 har 
alltid spelat i en egen division och Iron Edition är inget undantag.  

I hytten upptäcker du snart att tiltfunktionen gör det enkelt 
att ställa in ratten i ditt favoritläge. Du har en helt digital och  
dynamisk instrumentdisplay. Förargränssnittet är anpassnings-
bart och optimerat för varje situation. Välj mellan fyra olika vyer 
för att få precis den information du föredrar.

Sidodisplayen till höger ger dig åtkomst till mediefunktioner, 
kommunikation och appar. Allt är intuitivt, anpassningsbart och 
tillgängligt – precis som du förväntar dig att det ska vara.

DIN TILLGÄNGLIGHET
Det är den tid du använder din lastbil som räknas.  Det bästa sättet 
att maximera din tillgänglighet är att teckna ett serviceavtal som 
ger dig tillgång till underhåll och service till en fast månadskost-
nad. Genom uppkoppling garanterar vi en god planering som  
minimerar risken för kostsamma stillestånd. Det ger dig  
trygghet och inga ekonomiska överraskningar. 
 

Besök volvotrucks.se eller kontakta din Volvoåterförsäljare för 
att få mer information.

KÖRGLÄDJE
Den kraftfulla D16-motorn utgör hjärtat i Volvo FH16 Iron Edition. 
Med 750 hk och 3 550 Nm får du allt vridmoment du behöver vid 
låga varvtal. Kraften ger utmärkt körbarhet i tuffa miljöer. I-Shift 
med krypväxlar underlättar starter med mycket tunga laster och 
vid krypkörning. 

Volvo Dynamic Steering (VDS) ger dig bra manövrerbarhet både 
när du kör framåt och backar, en viktig del i att uppnå effektiv och 
smidig körning. VDS ger dig dessutom möjlighet att fjärrstyra 
lastbilen för att underlätta det arbete som enklast utförs utanför 
hytten.

SÄKERHET
Vi vill ge dig fullständig kontroll över din lastbil och ett fullgott 
skydd om något skulle hända. Det är därför vi har byggt in massor 
av säkerhet i Volvo FH16. 

De generösa fönsterytorna, den optimerade spegeldesignen och 
en dödavinkelkamera på passagerarsidan hjälper dig att hålla koll 
på vad som händer alldeles vid lastbilen. Upp till åtta kameror kan 
anslutas för att optimera sikten och du kan ha fyra kameravyer 
uppe samtidigt. Du får översikt över både påbyggnation och 
vägen bakom dig. 

Om en olycka inträffar sitter du, enligt oss, i branschens säkraste 
hytt.


