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Volvo FMX 8×4 med 24 tons lastväxlare från Hiab
Volvo FMX 8×4 med 24 tons lastväxlare är en flexibel lösning för hög nyttolast och krävande transportuppdrag.
Volvo FMX med Globetrotter-hytt ger föraren maximal komfort under både körning och vila. I kombination med sitt
robusta chassi och en Hiab lastväxlare blir ekipaget ett perfekt val, också i anläggningskörning.

Drivlina för krävande körning
Motorn är på 13 liter och 500 hk. Vridmomentet utvecklas
redan vid låga varvtal och maxmomentet är hela 2500 Nm
mellan 1000 och 1400 v/min.
Den 12-växlade växellådan I-Shift med helt automatiserad
växling gör det så mycket enklare att köra och manövrera
lastbilen – också i tuff anläggningskörning. Den bidrar också
till bättre bränsleekonomi och effektivare körning.
Frånkopplingsbar hydraulpump
Den kraftfulla hydraulpumpen sitter i motorns bakkant, vid
svänghjulet, och är urkopplingsbar. Den är inkopplad när det
behövs, vilket sparar bränsle. Eftersom pumpen kan kopplas
ifrån kan oljeläckage från till exempel en ledning hanteras med
miljöhänsyn utan oljespill.
Globetrotter-hytt med god plats för arbete och vila
Den komfortabla hytten är luftig och har gott om plats för både
körning och vila. En kyl ingår i standardutrustningen och allt är
förberett för inkoppling av mikrovågsugn och kaffebryggare.

Volvo Dynamic Steering, VDS
Detta banbrytande system minskar drastiskt de krafter
som krävs för att manövrera lastbilen. Påfrestningarna på
muskler och leder minskar, perfekt för anläggningslastbilar
med tung last och krävande manövrering i låg hastighet och
svårframkomlig terräng.
Luftfjädrad hjulupphängning
Halva tiden med tung last och den andra halvan med tom
lastbil. Så ser anläggningskörning ofta ut. Med luftfjädrad
bakhjulsupphängning blir körningen komfortabel i alla lägen.
Alla delar i hjulupphängningen ligger väl skyddade och ger
optimal markfrigång.
Chassi för tuffa tag
Det robusta chassiet är förberett för påbyggnationen redan
från fabriken med en rak, parallell och mycket vridstyv
ramkonstruktion. Bränsletanken är i aluminium på 405 liter
och ligger på höger sida tillsammans med AdBlue-tanken.
På vänster sida finns verktygslåda, stege till gångbordet samt
redskapsfäste för spett, spade och borste.
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Släpvagnsbroms ”Stretch”
Stretch brake är en Volvofunktion som radikalt minskar
risken för fällknivseffekt i halt väglag eller i utförsbackar.
Tack vare att släpet automatiskt pumpbromsas så rätas
fordonskombinationen ut.

Hiab XR24 SL

Körstödsystem som underlättar anläggningskörning
Fordonet är utrustat med EBS stabiliseringssystem.
Lastbil
Hjulbas
Motor
Avgasbroms
Växellåda
Styrning
Tågvikt
Bakaxel
Bakaxelinstallation
Löpaxel
Hytt och körmiljö
Kulör 1107 Trafikvit
Hyttfjädring
Boendemiljö
Ljudpaket
Farthållare
Klimatanläggning
Parkeringsvärmare
Chassi
Framvagn
Framaxeltryck
Bakaxel-/boggietryck
Ramhöjd
Innerline
Bränsletank
Släpvagnskoppling
Utrustning drivlina
Luftintag, motor
Hydraulpump
Påbyggnation
Bygghöjd
Krokhöjd

Volvo FMX 8×4
3700 mm
D13 500 hk
VEB +
I-Shift AT2612E
Volvo Dynamic Steering
70 ton
Enkelväxel 70 ton
Luftfjädrad, styrd löpaxel
Löpaxeltryck max. 7500 kg

Globetrotterhytt (FMX-HSLP)
Mekanisk fram/luft bak
Vilo- och sovpaket Arctic
Hög
Ja
Automatisk (ECC)
Motor och hytt
Parabel
9 ton
27 ton
300 mm
Över boggie
Alu 405 liter, höger sida
VBG795AM luftmanövrerad
Högt utförande
Motormonterad, urkopplingsbar
Hiab Multilift XR24SL (24 ton)
198 mm
1450 mm

Tack vare den nyutvecklade slitstarka stålkvalitén har
påbyggnationen minskat med 20 %, vilket innebär en
viktminskning på 650 kg på ett fyraxligt ekipage. Det ger
en större lastförmåga och en minskad bränsleförbrukning.
Bygghöjden är marknadens lägsta med endast 340 mm
i standardutförande. Hyttskyddet har ny design, vilket ger
utmärkt passform mot hytten. Ytbehandlingen består bland
annat av ett lager zink, vilket motverkar korrosion.
Baklämmen är automatiskt/hydrauliskt manövrerad.
Höjd: 400 mm. Spridarluckan är topphängd.
Tippcylindern är monterad under baljan med hydraulisk
ändlägesbrytare.
Utförande
• Kulör: 1042 (chassigrå)
• Hydraultankens placering: Monterad på ramsidan.
• Släphydraulik: Ingår.
Garanti och service på hela ekipaget
Idén med Volvo Nyckelfärdig är att lastbilen ska vara lätt att
både köpa och äga så du kan ägna dig åt det du är bra på
– effektiva transporter. Därför tar din Volvoåterförsäljare hand
om hela fordonet och sköter underhåll och service – även
av påbyggnationen. Här är också din kontakt när det gäller
garantifrågor.
Tillval
De nyckelfärdiga lastbilarna är färdigspecade för snabb
leverans. Det finns ett antal miljösmarta tillval som ger mycket
bra totalekonomi, som till exempel snabbkörning, automatisk
sekvenskontroll och friktionsfri pådragningsfunktion. Tala med
din Volvoåterförsäljare om eventuella tillval. Önskar du välja till
eller ändra specifikationen är detta naturligtvis möjligt, men då
med längre leveranstid.
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