VOLVO EDITION2
Optimale prestaties en meer comfort

FOCUS OP PRESTATIES
De Volvo Edition2 is de perfecte combinatie tussen topprestaties,
chauffeurscomfort, veiligheid en brandstofefficiency. Een truck die
onder alle omstandigheden optimaal presteert.
MET DE VOLVO I-Shift Dual Clutch
versnellingsbak levert de Volvo Edition2
een ongeëvenaard rijcomfort en
souplesse. Dankzij de dubbele koppeling
verliest de truck geen snelheid tijdens
het schakelen. Dit zorgt voor een
hoge gemiddelde snelheid, zonder
dat dit ten koste gaat van het lage
brandstofverbruik.

HET VOLLEDIG luchtgeveerde chassis
en het innovatieve stuursysteem Volvo
Dynamic Steering zorgen voor perfecte
stabiliteit bij hoge snelheden en volledige
controle bij lage snelheden. Volvo I-See
gebruikt de kinetische energie om de
truck aan te drijven en werkt als een
automatische piloot die het schakelen
overneemt en optimaal gebruik maakt

van de hellingen om zo brandstof te
besparen. Uniek is dat dit systeem de
topografie van de weg leert en opslaat
in een centrale Volvo Trucks-server.
De Xenon koplampen met dynamische
bochtverlichting zorgen voor een perfect
zichtveld. Hoe bochtig of donker de weg
ook is. Stuk voor stuk unieke innovaties
die zorgen voor optimale prestaties.

HET EXCLUSIEVE INTERIEUR SLUIT NAADLOOS AAN OP HET OPVALLENDE UITERLIJK. De Edition2 wordt geleverd met een zwart lederen
bekleed dashboard en deurpanelen afgewerkt met blauwe stiksels. De vloermatten en motortunnelmat zijn voorzien van blauwe randen.

Volvo edition2
Alleen de beste materialen zijn gekozen.
DE VOLVO EDITION2 springt eruit door zijn exclusieve
details. De combinatie van de grijze en mat zwarte cabinekleur
met pianolak zwart gespoten chassis, tanks, grille en velgen
zorgen voor een opvallend uiterlijk. De subtiele blauwe details
zijn een knipoog naar zijn voorganger.
Het unieke en exclusieve interieur sluit hier naadloos op aan.
Alleen de beste materialen zijn gekozen wat ervoor zorgt dat
u zich direct thuis voelt achter het stuur.

DE SPECIAAL ONTWORPEN zwart lederen stoelen zijn
voorzien van mooie blauwe details. Het met zwart leder bekleed
dashboard en de deurpanelen zijn afgewerkt met blauw
stiksel evenals het zwart lederen stuurwiel met geperforeerde
inzetten. Blauwe randen sieren de zwarte luxe vloermatten en
motortunnelmat. Het High Performance Audio Systeem met
subwoofer en tweeters zorgt voor het beste geluid.

Aanvullende diensten voor nog meer productiviteit.
100% BESCHIKBAARHEID. Met het Volvo Gold Contract
krijgt u de volledige beschikking over ons professionele Volvodealernetwerk, met de beste monteurs. De telematicgateway
(een standaard ingebouwde communicatie-unit) zorgt voor
online monitoring van de conditie van de truck. Daardoor
kunnen we onderhoud plannen als het u het beste uitkomt.
Er worden uitsluitend originele Volvo-onderdelen gebruikt
om uw truck in topconditie te houden. Een extra garantie voor
optimale brandstofefficiency.
DYNAFLEET. Met dit transportinformatiesysteem bent u in
staat de beste resultaten te bereiken als het gaat om brandstofverbruik, rijtijden, uitstoot en onderhoud. Dit resulteert in
een hogere winstgevendheid.

VOLVO-CHAUFFEURSTRAININGEN. Optimale wagenpark-productiviteit, meer veiligheid en lagere brandstofkosten zijn de drie belangrijkste voordelen van onze
Volvo-chauffeurstrainingen. U krijgt er de beste en meest
gemotiveerde Volvo-experts voor terug.
VOLVO-VERZEKERINGEN. Wij bieden een uitgebreid
pakket aan verzekeringsproducten.
VOLVO FINANCIAL SERVICES. Of u uw truck wilt
aanschaffen of leasen, wij zorgen voor de beste financiële
oplossing. Onze kennis en ervaring met trucks en de branche
zorgen ervoor dat we in staat zijn u een voorstel op maat te
presenteren.

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met uw Volvo Trucks-dealer. De kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen in het drukproces. Wij behouden ons het
recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Volvo
EDITION2
SPECIFICATIES
• Volvo FH 4x2 trekker met 500 pk Turbo Compound motor
• Luchtgeveerde 8-tons vooras
• I-Shift Dual Clutch
• Volvo Dynamic Steering met Active Lane Assist
• I-ParkCool
• I-See predictive cruisecontrol en
Adaptive Cruise Control (ACC)
• XL Cabine met Driver Deluxe pakket voor dubbele
bemanning
• Electronic Climate Control met Air Quality Control
• Airflow pakket
• Audio advanced power pakket met onder andere
geavanceerd 7 inch kleurendisplay, 8 x 50 watt radio,
6 boxen, 2 tweeters, subwoofer, USB aansluiting en
I-pod interface en stuurwielbediening
• Forward Collision Warning met noodremfunctie
• Visibility Pro pakket met onder andere dynamische
Xenon verlichting en statische bochtverlichting
• Gelamineerd glas in de deuren
• Alarm B3-systeem
• Active Safety pakket
• Dual Battery system

INTERIEUR & EXTERIEUR:
• Uniek spuitwerk in Shadow Flat Black of RAL7012
•S
 peciale zwarte koplampen
•P
 remium gespoten chassis, tanks, grille en hoogglans
zwarte velgen met blauwe accenten
• Speciaal ontworpen zwart lederen stoelen met blauwe details
• Zwart lederen bekleed dashboard en deurpanelen afgewerkt
met blauw stiksel
•Z
 wart lederen stuurwiel met geperforeerde inzetten en
blauw stiksel
• Zwart stoffen vloermatten en motortunnelmat met
blauwe randen
Kleuren:

Shadow Flat Black		

RAL 7012 Grey

