Nyckelfärdig volvo med dumperflak
Volvo FH16, FH, FMX och FM

Volvo Nyckelfärdig med dumperflak är färdigspecad för just anläggningskörning. Utvecklingen av Volvos
nyckelfärdiga lastbilar är gjord tillsammans med åkerier och påbyggare för att ge hög lastkapacitet och god
lönsamhet. Med kort leveranstid får du din lastbil nyckelfärdig. Då kan du komma igång och tjäna pengar.
Snabbt.
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 Volvoåterförsäljare
hand om hela fordonet och sköter underhåll, reparationer
och påbyggnationer. Vi är också din kontakt när det gäller
garantifrågor. Väljer du Volvo Serviceavtal, blå, silver eller
guld, tar vi hand om allt från förebyggade underhåll till
reparationer. Om du väljer att inkludera påbyggnation som
tillval i ditt blå- eller guldavtal får du också ett års extra
garanti på påbyggnationen. Välkommen in att prata med
din Volvoverkstad om vad som ingår i serviceavtalet för
just din Volvo Nyckelfärdig.

Enklare administration
Volvo Nyckelfärdig levereras komplett med påbyggnation
och service från ett och samma ställe. Du behöver bara
en kontakt – din Volvoåterförsäljare. Det innebär också
att du bara får en faktura från ett och samma ställe.
Tidsbesparande för dig. Och enkelt.
Påbyggnation
Tillsammans med ledande tillverkare kan vi erbjuda
kompletta dumperkoncept direkt från fabrik. Koncepten
bygger på Sörling Goldstar eller Zetterbergs ZD4 i
storlekar anpassade för 3- och 4-axliga chassin.
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Specifikation

Egenskaper
Luftfjädrad hjulupphängning

Nyckelfärdig Volvo med dumperflak omfattas också av
följande i specifikationen:

Med luftfjädrad bakhjulsupphängning blir körningen
komfortabel i alla lägen. Alla delar i hjulupphängningen
ligger väl skyddade och ger optimal markfrigång.

– Släpvagnsbroms ”Stretch”
– Frånkopplingsbar hydraulpump

I-Shift

– Arbetsbelysning och varningsljus.

Den 12-växlade växellådan med automatiserad växling gör
det betydligt enklare att köra och manövrera lastbilen –
också i tuff anläggningskörning. Den bidrar också till bättre
bränsleekonomi och effektivare körning. R

Tillval
De nyckelfärdiga lastbilarna är färdigspecade för snabb
leverans. Önskar du välja till eller ändra specifikationen är
detta naturligtvis möjligt, men då med längre leveranstid.

Volvo Dynamic Steering (VDS)
VDS är det banbrytande systemet som drastiskt minskar
de krafter som krävs för att styra lastbilen.

Exempel på tillval för Nyckelfärdig Volvo med dumperflak är
vibratorer, rostfria stänkskärmar och högerhängd spridarläm.

Tandemaxellift
Spara på både bränsle och däck genom att lyfta den bakre
drivaxeln. Detta kommer också ge en bättre svängradie
och ett bättre drivgrepp vid körning utan last.

För att läsa mer om vilka tillval vi erbjuder, besök
volvotrucks.se/nyckelfardig eller kontakta din lokala
Volvoåterförsäljare.

Krypväxlar
Med krypväxlar lämpar sig I-Shift till transporter inom alla
segment. Finns som låg/ultralåg och med backväxlar.

Lastbilsmodell
FH16 8x4
FH16 6x4
FH16 6x2
FH13 8x4
FH13 6x4
FH13 6x2
FMX (11/13) 8x4
FMX (11/13 )6x4
FMX (11/13) 6x2
FM (11/13) 8x4
FM (11/13) 6x4
FM (11/13) 6x2

Sörling Goldstar
11,5 m³

15,2 m³

Zetterbergs ZD4
12,3 m³

14,8 m³

