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Uudet Volvo FE- ja Volvo FL -mallit –
optimoitu kaupunki- ja esikaupunkitoimituksia
varten
Uusien Volvo FE- ja Volvo FL -kuorma-autojen ajaminen on nyt entistäkin helpompaa
kaupunkiolosuhteissa, joissa tarvitaan nopeita, jouhevia ja ympäristöystävällisiä
kuljetuksia. Uusissa kuorma-autoissa on entistä parempi kuljettajan työympäristö, ja
Volvo FL -mallistossa on nyt myös erittäin kilpailukykyinen, viisilitrainen neljän
sylinterin moottori.

- On tavallista, että kuljettaja kiipeää työvuoron aikana useita kertoja ohjaamoon ja
jakelutehtävissä toimitaan usein ahtaissa kaupunkiympäristöissä, jossa muita
tielläliikkujia on paljon. Olemme pyrkineet luomaan miellyttävän ja mukavan kuljettajan
työympäristön, josta on hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin, kertoo Volvo Trucksin
toimitusjohtaja Claes Nilsson.
Kuljettajan työolosuhteita on parannettu uudella entistä selkeämmällä mittaristolla ja
uusilla ergonomisilla istuimilla, joissa on integroitu niskatuki ja turvavyö. Vahvistettu
istuin ja istuimen lattiakiinnitys parantavat turvallisuutta onnettomuustilanteissa.
Uudet moottorit
Volvo on kehittänyt kaksi uutta 8- ja 5-litraista moottoria, joiden ansiosta ajaminen on
nyt entistäkin tehokkaampaa.
• Uuden kuusisylinterisen D8-moottorin tilavuus on 7,7 litraa, ja se on saatavana

kolmella eri tehomäärityksellä: 320 hv / 1 200 Nm, 280 hv / 1 050 Nm ja 250 hv / 950
Nm.
• Volvo FL on saatavana myös pienikokoisella neljän sylinterin D5-moottorilla. Tämä
5,1-litrainen moottori on saatavana seuraavilla tehoilla: 240 hv / 900 Nm ja 210 hv /
800 Nm.
- Koska vääntö on pienilläkin kierrosluvuilla nopeasti käytettävissä, kaupunki- ja
esikaupunkiajo sujuu nopeasti, miellyttävästi ja turvallisesti molemmilla moottoreilla.
Vaivaton ajettavuus auttaa kuljettajia pitämään kiinni tiukoista työaikatauluista ja
selviytymään monista kuljetustehtävistä, toteaa Volvo Trucksin keskiraskaiden

ajoneuvojen strateginen tuotepäällikkö Ruddy Houtmeyers.
- Nämä moottorit ovat uusien Euro 6 -määräysten mukaisia, ja niiden polttoaineenkulutus
on Euro 5 -moottorien tasolla. Euro 6 -määräyksiä varten kehitetyssä teknisessä
ratkaisussa yhdistyvät SCR (Selective Catalytic Reduction) -tekniikka, VGTturboahdintekniikka, jäähdytetty EGR-järjestelmä ja hiukkassuodatin, Houtmeyers jatkaa.
Käyttötarkoitukseen mukautettu, erikoisrakenteinen automaattivaihteisto
Uusia moottoreita täydentämään on kehitetty kattava valikoima eri vaihteistoja. Lukuisiin
lisävarusteisiin sisältyy nyt myös mahdollisuus varustaa Volvo FE -kuorma-auto I-Shift vaihteistolla.
- Automaattinen vaihtamisjärjestelmä voidaan mukauttaa jakelukäyttöön tarkoitetulla
ohjelmalla, Volvo Trucksin jakelu- ja jätehuoltosegmenttien tuotepäällikkö Tobias
Bergman kertoo.
Kuljettajien kannalta tervetullut uusi ominaisuus on myös se, että ESPajonvakautusjärjestelmä on nyt vakiovaruste Volvo FE- ja Volvo FL -kuorma-autoissa.
ESP auttaa kuljettajaa pitämään kuorma-auton tiellä, jos se heilahtaa ankarasti tai
yllättäen.
Erikoisvalmisteinen 12 tonnin kuorma-auto
Volvo Trucks on suunnitellut myös ainutlaatuisen 12 tonnin version Volvo FL -mallista.
Tässä segmentin tehokkaimmalla moottorilla (nelisylinterinen D5, 240 hevosvoimaa)
varustetussa, erittäin kilpailukykyisessä mallissa on erikoisoptimoitu I-Sync -vaihteisto.
Auto myös painaa peräti 500 kg vähemmän kuin vastaava kuusisylinterinen kuorma-auto.
- Uusi 12 tonnin kuorma-auto on todellinen haastaja ylemmässä keskiraskaassa
segmentissä. Kuorma-auto on nykyistä mallia kevyempi, matalampi ja hinnaltaan
kilpailukykyisempi. Se paitsi parantaa asiakkaan tuottavuutta ja tehokkuutta myös antaa
kuljettajalle entistä paremmat työskentelyolosuhteet, Tobias Bergman kertoo.
- Kuorma-auton viimeisinkin yksityiskohta on harkittu erittäin tarkkaan. Esimerkiksi
pienemmät renkaat madaltavat ohjaamoa viisi senttimetriä. Tämän ansiosta kuljettaja
näkee entistä paremmin joka suuntaan, ja samalla myös kulku ohjaamoon helpottuu,
Tobias Bergman täydentää.
Monipuoliset etu- ja sivupeilit sekä mahdollisuus varustaa kuorma-auto ylimääräisillä
sivu-, taka- ja ovi-ikkunoilla tehostavat myös erinomaista näkyvyyttä.
Uusi muotoilu
Klassinen Volvo Rautamerkki, joka antaa Volvo FE- ja Volvo FL -kuorma-autoille tutun

Volvo ilmeen, on siirretty uuteen paikkaan tuulilasin alapuolelle. Tumma alue tuulilasin
alapuolella täydentää ohjaamon matalaa ja modernia vaikutelmaa, jonka ansiosta
kuorma-auto istuu erinomaisen hyvin muun liikenteen joukkoon.
Uudistetuissa ajovaloissa ja omaleimaisissa huomiovaloissa korostuu myös sukulaisuus
muihin uusiin Volvo kuorma-automalleihin. Valot on integroitu uuteen kolmiosaiseen
puskuriin, jonka nurkkaosat on valmistettu teräksestä. Näin puskurista on saatu erittäin
kestävä, ja samalla pienten kolhujen ja naarmujen korjauksista selvitään aiempaa
halvemmalla.
Uusien Volvo FE- ja Volvo FL -mallien sisätilat ja ulkomuoto kertovat huippuluokan
laadusta ja kuljetusten tehokkuudesta. Suunnittelujohtaja Rikard Orell tekee lyhyen
yhteenvedon kehitystiimin lähestymistavasta.
- Keskityimme yksityiskohtiin, jotka olivat entuudestaan hyviä, ja teimme niistä vieläkin
parempia. Tarkoitus on, että kuljettaja ja kuorma-auto muodostavat yhdessä kuvan
huippuluokan kuljetusyrityksestä, jonka kuljetuspalvelut ovat tehokkaita ja
tinkimättömän laadukkaita.
Katso video YouTubesta: http://tiny.cc/h281ww
Lisätietoja:
Juha-Matti Raatikainen, Tuotepäällikkö, p. 050 560 1815, juhamatti.raatikainen@volvo.com

Videoaineistoa Volvo Yhtymästä on osoitteessa http://www.thenewsmarket.com/volvogroup Voit katsella tai tilata videon
tai vastaanottaa sen MPEG2-tiedostona tai Beta SP -nauhana. Rekisteröinti ja videot ovat tiedotusvälineille ilmaisia.
Kuvat ovat saatavana Volvo Trucksin kuvapankissa http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks myy asiakkailleen kuorma-autoja ja kuljetusten kokonaisratkaisuja. Yritys tarjoaa täyden tuotevalikoiman
keskisuurista raskaisiin kuorma-autoihin, ja maailmanlaajuisesti sillä on vahva 2 300 toimipisteen verkosto yli 140
maassa. Volvon kuorma-autoja valmistetaan 16 maassa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2012 Volvo toimitti
maailmanlaajuisesti 105 000 kuorma-autoa. Volvo Trucks kuuluu Volvo Yhtymään, joka on yksi maailman johtavista
kuorma-autojen, linja-autojen, maanrakennuskoneiden sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden tuottajista. Volvo Yhtymä
tarjoaa myös täydelliset rahoituspalvelut. Volvon työ perustuu yhtiön perusarvoihin, jotka ovat laatu, turvallisuus ja
ympäristö.

