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Iedere kilo telt. Ontdek hoe u gewicht kunt besparen zonder concessies 

te doen aan Volvo’s zwaarwegende waarden als kwaliteit, veiligheid, 

comfort en ergonomie.

HET VOLVO FH LIGHT CONCEPT heeft een hoog laad-
vermogen zonder in te leveren op Volvo’s kernwaarden 
zoals veiligheid en chauffeursproductiviteit. Opnieuw 
hebben we de kans gegrepen om ieder onderdeel 
van de truck nauwkeurig te onderzoeken. Het 
resultaat? Een eersteklas presterende Volvo 
FH 4x2 trekker met een gewicht vanaf slechts 

6.400 kilo. Dankzij de lichtgewicht verbeteringen en nieuwe 
innovatieve tech-nieken en componenten helpt deze truck om uw 
laadvermogen te verhogen en tegelijkertijd brandstof te besparen. 
Test hem zelf uit, ontdek nieuwe kostenbesparingen en verhoog 
uw winstmarge.

Meer laadvermogen 
maar niet minder Volvo 

Bepaalde getoonde uitvoeringen zijn mogelijk alleen verkrijgbaar als optie of accessoire. 
Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met uw Volvo Trucks-dealer. Kleuren 
kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen in het druk-
proces. Gewichten zijn afhankelijk van de specifi catie. Wij behouden ons het recht voor om 
productspecifi caties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

LICHTGEWICHT COMPONENTEN maken het verschil. 
Nieuwe innovatieve materialen en manieren om 
onderdelen samen te voegen, realiseren 

een gewichtsbesparing. Samen met ver-
beteringen aan de vooras, veerinstallatie, 
voorasophanging en stuurinrichting 
wordt 78 kilo bespaard.  

I-SHIFT kiest snel en automa-
tisch de meest brandstofzuinige 
versnelling. Iedere schakeling is 

exact getimed zodat de motor op het 
meest effi ciënte toerental draait. 

EURO 6 STAP C is Volvo’s 
meest brandstofeffi ciënte en prestatiegerichte 
Euro 6 -motor. Deze lichtere motor bespaart tot 34 kilo en 

biedt een ongeëvenaard koppel zelfs bij een laag toerental.

6 kenmerken die uw laad-
vermogen maximaliseren 

ASLASTINDICATOR 
maakt het mogelijk om 
de belading en de aslas-

ten in de gaten te houden en 
om te zorgen dat het maximale 
laadvermogen van een voertuig-

configuratie optimaal kan worden benut. 

LICHTGEWICHT ACHTERAS en lichtgewicht asop-
hanging leveren dankzij de innovatieve constructie met 
geoptimaliseerde gietstalen veerpoot, reactiestangen in 

aluminium en de aluminium draagarm voor achterasinstallatie 
een gewichtsbesparing van 90 kilo op. 

MIDLIFTAS biedt de voordelen 
van een 6x2 maar alleen als 
het nodig is. Deze lichtgewicht 

af fabriek voorloopas trekker bespaart 
maar liefst tot 490 kilo vergeleken met 
een standaard voorloopas trekker, ver-
laagt het brandstofverbruik wanneer 
onbeladen en biedt ruimte voor 
componenten aan het chassis.   

VOLVO FH LIGHT CONCEPT
• Volvo FH 4x2 of 6x2 midliftas trekker met nieuwe 13-liter

Euro 6 stap C-motor met commonrail injectiesysteem
• Lichtgewicht achteras en lichtgewicht luchtverings- en 

achterasinstallatie 

• Chassisdikte 6,0 mm in combinatie met 7,1 tons vooras en
standaard vooras stabilisator

• Remschijven in lichtgewicht uitvoering
• Aluminium beugel voor licht- en luchtaansluiting achter de 

cabine
• Aluminium luchtketels
• 315/70 R22,5 banden en aluminium velgen
• Standkachel voor motor en cabine
• Luchtgeveerde veiligheidscabine
• Comfort chauffeursstoel
• Lichtgewicht Jost JSK 34H gietstalen koppelschotel
• Lichtgewicht hulpframe 
• Aslastindicator






