Obvestila za medija

Novi Volvo FMX: Vrhunska vodljivost v vseh
razmerah
Novi Volvo FMX je lažje voziti, obenem pa vrsta inovacij nadgrajuje njegovo učinkovitost
in terenske zmogljivosti.
Voznik lahko krmili polno natovorjen tovornjak brez napora po zaslugi nove tehnologije:
krmilni sistem Volvo Dynamic Steering.

Patentirani krmilni sistem Volvo Dynamic Steering pomaga vsem voznikom, njegove
prednosti pa so najočitnejše med vožnjo z nizko hitrostjo. Krmiljenje brez napora olajša
delo vozniku tovornjaka v gradbeništvu," pravi Claes Nilsson, predsednik družbe Volvo
Trucks.
Na krmilni drog priklopljen elektronsko krmiljeni elektromotor je pomembna tehnična
inovacija. Elektromotor dopolnjuje krmiljenje s hidravličnim servoojačenjem,
elektronska krmilna enota pa mu pošilja krmilni signal več tisočkrat na sekundo. Oglejte
si film o sistemu Volvo Dynamic Steering na
http://www.youtube.com/user/VolvoTrucks.
„Pri nizkih hitrostih elektromotor nadomešča moč voznikovih mišic. Voznik se zato
lahko sprosti ter krmili vozilo brez napora in napetosti," razloži Gustav Neander, vodja
projekta Volvo Dynamic Steering.
Tako krmilni sistem Dynamic Steering meri na najpogostejše poklicne poškodbe
voznikov težkih tovornjakov. Naslednja prednost je, da krmilni sistem Volvo Dynamic
Steering med vzvratno vožnjo samodejno vrača kolesa v poravnani položaj.
Novo zračno vzmetenje zadnjih osi
Večina novosti na šasiji in pogonskem sklopu novega Volva FMX je namenjenih večji
produktivnosti.

„To področje je zelo pomembno za naše kupce v gradbeništvu. Novo zračno vzmetenje je
narejeno posebej za gradbeništvo, brez kompromisov, ki jih običajno pomenijo rešitve,
prevzete iz drugih segmentov," razloži Peter Frleta, specialist za šasije pri Volvo Trucks.
In doda: „Zračno vzmetenje zadnjih osi zagotavlja visoko udobje in gibčnost, pa naj bo
tovornjak prazen ali natovorjen."
Sistem vzmetenja odlikuje samodejno uravnavanje višine, ob 300 mm proste višine nad
tlemi pa za tovornjak skorajda ni nedostopnih ciljev. Zračno vzmetenje je na voljo pri
konfiguracijah osi 4x2, 6x4 in 8x4.
Prečni stabilizator v sklopu osi zagotavlja vozilu vrhunsko stabilnost. Obenem za zadnjo
osjo tovornjaka ni več nobenega nezaščitenega dela vzmetenja.
Za še manjši obračalni krog in manjšo obrabo pnevmatik je na voljo posebna
konfiguracija 8x4 s sklopom osi Tridem s hidravlično krmiljeno pomožno osjo za gnano
osjo. Za izboljšanje oprijema gnanih koles v težavnih voznih pogojih je mogoče pomožno
os dvigniti.
I-Shift združen z izboljšanim pogonom na vsa kolesa
Menjalnik I-Shift je že sam po sebi zelo učinkovit pri manevriranju pri nizkih hitrostih,
lahko pa je uporabljen tudi skupaj z gnano sprednjo osjo. Še ena novost pri sistemu IShift je daljši interval menjave olja (450.000 km).
Sistem pogona sprednje osi je še izpopolnjen ter zagotavlja še boljše terenske
zmogljivosti in trajnost. Gnana sprednja os je pomaknjena za 100 mm naprej, v enak
položaj, kot ga ima negnana sprednja os.
Pa tudi vzvojni stabilizator je premaknjen navzgor, tako da je bolj zaščiten. Krajši
sprednji previs pomeni večji vstopni kot.
Gnana sprednja os je na voljo pri naslednjih konfiguracijah osi: 4x4, vlačilec in šasija s
kabino 6x6 ter šasija s kabino 8x6.
Na voljo z 11- in 13-litrskim motorjem
Pri novem Volvu FMX je mogoče izbirati med 11- in 13-litrskimi motorji Euro 6. Motor
D13 razvija moči od 380 do 540 KM, območje moči motorja D11 pa je od 330 do 450
KM. Na trgih zunaj Evrope pa bodo na voljo motorji v različicah Euro 3, Euro 4 in Euro
5.

Različica motorja Euro 6 je opremljena z nehlajenim sistemom obtoka izpušnih plinov,
EGR. Ta sistem optimizira temperaturo izpušnih plinov in koncentracijo NOx, da je
čiščenje kar najbolj učinkovito.
Filter delcev se med vožnjo v običajnih pogojih samodejno regenerira, Volvov
patentirani postopek servisiranja filtra pa uporabniku prihrani čas in stroške.
Proizvodnja novega Volva FMX za evropske kupce bo stekla septembra 2013. Oglejte si
film o novem tovornjaku za gradbeništvo na http://www.youtube/
.com/user/VolvoTrucks.
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Za podrobnejše informacije se obrnite na:
Lidija Supek Koršoš, telefon: +385 1 3867672, e-pošta lidija.supek@volvo.com
Film TV-kakovosti o različnih proizvodnih obratih in proizvodov skupine Volvo Group
si je mogoče ogledati na spletni strani http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Na
računalnik si lahko naložite slike v formatu MPEG2 ali jih naročite na kaseti formata
Beta SP. Registracija in film sta brezplačna za medije.
Slike so na voljo v zbirki slik Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com/
Podjetje Volvo Trucks omogoča popolne transportne rešitve poklicnim in poslovnim
uporabnikom. Podjetje ponuja popolno paleto srednjih in težkih tovornjakov ter ima
močno globalno mrežo 3000 servisov v več kakor 140 državah. Tovornjake Volvo
sestavljajo v 16 državah po vsem svetu. Leta 2012 so kupci po svetu dobili več kot
105.000 Volvovih tovornjakov. Podjetje Volvo Trucks je član skupine Volvo Group,
enega vodilnih svetovnih proizvajalcev tovornjakov, avtobusov in gradbene mehanizacije
ter pogonskih sistemov za pomorsko in industrijsko uporabo. Skupina zagotavlja tudi
storitve financiranja in servisiranja. Volvovo delovanje temelji na osrednjih vrednotah
kakovosti, varnosti in skrbi za okolje.
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