Volvo FH Fuel&Performance Concept
Bespaar brandstof zonder concessies te doen aan rijprestaties.

De Volvo FH Fuel&Performance Concept truck beschikt
over tal van brandstofbesparende innovaties aangevuld
met verschillende diensten om de inzet van uw wagenpark en chauffeurs te maximaliseren.
De prestaties en brandstofefficiency van de Euro 6 stap C-motor
en de intelligente I-Shift automatisch schakelende versnellingsbak
zijn nog verder verbeterd door gebruik te maken van innovatieve,
nieuwe technieken en materialen. De upgrade maakt een hogere
gemiddelde snelheid mogelijk zonder dat het brandstofverbruik
toeneemt.
Het cruise control systeem I-See onthoudt topografische
gegevens en ondersteunt de motor en versnellingsbak om de
kinetische energie van het voertuig maximaal te benutten bij het
beklimmen of afdalen in heuvelachtig terrein. De vele aerodynamische verbeteringen – geminimaliseerde afstand tussen banden
en wielkast, versmalde spatlappen, nieuwe bumperspoiler en
de geoptimaliseerde dakspoiler – leveren een bijdrage aan de
brandstofbesparing, net als het Tyre Pressure Monitoring System
(TPMS) dat in real-time de bandenspanning meet.
Om uw totale kosten nog verder te verlagen, biedt het
Fuel&Performance Concept ook Dynafleet en chauffeurstrainingen;
diensten die u waardevolle gegevens opleveren en uw chauffeurs
helpen hun zuinig rijden technieken te verbeteren. Samen met de
truck levert u dit naast een hogere beschikbaarheid een brandstofbesparing op tot 5%.

SPECIFICATIES
• Volvo FH 4x2 trekker met 13-liter Euro 6 stap C-motor
met commonrail injectiesysteem
• Airflowpakket met geoptimaliseerde spoilerset
• I-Shift (F-generatie) met Long Haul brandstofbesparend
schakelprogramma
• I-See: cruise control systeem met centraal
opgeslagen topografische wegendata
• I-Cruise control
• Stuurbekrachtigingspomp met variabele opbrengst
• Automatisch schakelende luchtcompressor
• Motoruitschakeling bij stationair draaien
• Achteras met enkele reductie (RSS1344D)
• 315/70 R22,5 energy banden
• Chauffeurstraining zuinig rijden
• Dynafleet Fuel & Environment
• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Bepaalde uitvoeringen zijn mogelijk alleen verkrijgbaar als optie of accessoire. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met uw Volvo Trucks-dealer. Wij behouden ons het recht voor om
productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

