Pers informatie

De nieuwe Volvo FMX: superieur weggedrag in
alle omstandigheden
De nieuwe Volvo FMX rijdt niet alleen gemakkelijker, een aantal innovaties zorgt ook
voor een betere efficiency en betere off-road mogelijkheden.
Het rijden met een zwaarbeladen truck gaat haast moeiteloos dankzij een nieuwe
technologie: Volvo Dynamic Steering.

"Het gepatenteerde Volvo Dynamic Steering-systeem biedt voordelen voor alle
chauffeurs, maar de voordelen zijn het beste te merken bij lage snelheden. Door de
moeiteloze besturing wordt het werk van de chauffeur van de bouwtruck een stuk
gemakkelijker," zegt Claes Nilsson, President Volvo Trucks.
Een elektronisch aangestuurde elektromotor die aan de stuurinrichting is gekoppeld, is de
grote technologische innovatie. De elektromotor, die samenwerkt met de hydraulische
stuurbekrachtiging, wordt duizenden keren per seconde aangestuurd door de
elektronische regeleenheid. Bekijk de film over Volvo Dynamic Steering op
http://www.youtube/.com/VolvoTrucks.
"Bij lage snelheden vervangt de elektromotor de spierkracht van de chauffeur. In plaats
daarvan kan de chauffeur ontspannen en moeiteloos sturen," verklaart Gustav Neander,
projectmanager voor Volvo Dynamic Steering.
Het dynamische stuursysteem is daarmee de oplossing voor de meest voorkomende
beroepsaandoeningen die veelvuldig voorkomen bij chauffeurs op commerciële
transporten. Een ander voordeel is dat Volvo Dynamic Steering automatisch naar het
midden stuurt, ook bij achteruitrijden.
Nieuwe luchtvering achter

De meeste nieuwe voorzieningen voor het chassis en de aandrijflijn van de nieuwe Volvo
FMX verbeteren de productiviteit van de truck.
"Dit heeft de hoogste prioriteit voor onze klanten in het bouwsegment. De nieuwe
luchtvering is speciaal ingesteld op bouwtoepassingen, zonder compromissen en
aanpassingen voor andere segmenten," legt Peter Frleta, chassisexpert bij Volvo Trucks

uit. Hij voegt eraan toe: "De luchtvering achter levert aanzienlijk meer comfort en
flexibiliteit ongeacht of de truck nu beladen is of leeg."
Het luchtveringsysteem is voorzien van automatische rijhoogteregeling en met een
bodemvrijheid van 300 mm is de truck geschikt voor werkelijk alle terreinen.
Luchtvering is beschikbaar voor 4x2-, 6x4- en 8x4-asconfiguraties.
Aangezien de stabilisatorstang in het tandemstel is geplaatst, heeft het voertuig een
uitstekende stabiliteit. Tegelijkertijd zijn er geen onbeschermde ophangingsonderdelen
achter de laatste as van de truck.
De 8x4-configuratie kan worden gespecificeerd met een tridemstel met een hydraulisch
gestuurde naloopas zodat een nauwere draaicirkel kan worden gemaakt en de banden
minder snel slijten. De naloopas kan ook omhoog worden gebracht voor meer tractie op
de aandrijfas in zware werkomstandigheden.
I-Shift in combinatie met een verbeterde All Wheel Drive

De I-Shift-transmissie is al zeer efficiënt in manoeuvres bij lage snelheden en kan ook
worden gecombineerd met een aangedreven vooras.
Het systeem met voorwielaandrijving is verder verfijnd, is beter geschikt voor
terreinrijden en levert een groter uithoudingsvermogen. De aangedreven vooras is 100
mm verder naar voren verplaatst naar dezelfde positie als een niet-aangedreven vooras.
Bovendien is de parallelstang naar een meer beschermde plek verplaatst. Door de kortere
overbouw aan de voorkant is de oploophoek vergroot.
De aangedreven vooras is leverbaar in de volgende asconfiguraties: in 4x4 en 6x6-trekker
en in 4x4, 6x6 en 8x6-bakwagen.
Leverbaar met 11- en 13-liter motoren

De nieuwe Volvo FMX is leverbaar met verschillende 11- en 13-liter motoren voor Euro
6. De D13 levert een vermogen van 420 tot 500 pk, terwijl de D11 voorziet in een bereik
van 330 tot 450 pk.
Om te kunnen voldoen aan de Euro 6-vereisten is de motor voorzien van een eenvoudig
niet-gekoeld EGR-systeem voor recirculatie van de uitlaatgassen. Hierdoor worden de
uitlaatgastemperatuur en de NOX-uitstoot optimaal geschikt gemaakt voor
nabehandeling.

Het deeltjesfilter wordt tijdens normale rijomstandigheden automatisch geregenereerd en
met de gepatenteerde onderhoudsoplossing van Volvo Trucks besparen klanten tijd en
geld.
De productie van de nieuwe Volvo FMX voor Europese klanten gaat in september 2013
van start. Bekijk de film over de nieuwe bouwtruck op
http://www.youtube/.com/user/VolvoTrucks.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annie Vonck, tel. +32 2 4825385, e-mail annie.vonck@volvo.com
Bezoek http://www.thenewsmarket.com/volvogroup om toegang te krijgen tot video-uitzendingen van de Volvo Group. U
kunt materiaal bekijken en aanvragen als MPEG2-bestand of Beta SP-tape. Registratie en video zijn gratis voor de
media.
Fotomateriaal is verkrijgbaar via de beeldenbank van Volvo Trucks op http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt
een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van 2300
servicepunten in meer dan 140 landen. Volvo-trucks worden in meer dan 16 landen geassembleerd. In 2012 leverde
Volvo wereldwijd meer dan 105.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds
vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en
industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en
service. Het werk van Volvo is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.

