
Volvo Trucks. Driving Progress

 VOLVO FH EN VOLVO FH16 

 ACCESSOIRES VOLVO TRUCKS 
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 U kunt dit 
persoonlijk 
opvatten. 

 Sommige mensen denken dat trucks gewoon 
trucks zijn. Maar zij brengen dan ook niet 
dag en nacht door op de weg. Wij weten wel 
beter. Trucks zijn persoonlijk. En als u tevre-
den bent met uw uitrusting, kunt u uw werk 
beter doen.  

 Hier komen ze. De details waardoor een 
Volvo FH verandert in uw Volvo FH. De 
zaken waarmee u uw truck kunt aanpassen 
aan uw gewoonten en wensen. De zaken 
waardoor u tijd bespaart en uw werkomge-
ving veiliger en comfortabeler wordt. En de 
accessoires waardoor uw brandstofverbruik 
en uw operationele kosten dalen: spoilers, 
aerodynamische wielafdekkingen en I-Shift-
softwarepakketten die voldoen aan uw spe-
cifi eke toepassing. Het gaat allemaal om het 
creëren van een werkplek waar u zich op uw 
gemak voelt en waar u uw werk kunt doen. 

 Natuurlijk is er meer voor nodig dan      alleen 
Volvo-accessoires om uw truck helemaal 
uniek te maken. Maar ze vormen een logi-
sche start. 
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 Exterieur   Cabine  

  AIRFLOW-SYSTEEM  

  Het Airfl ow-systeem bestaat uit spoilers op 

het dak en aan de zijkanten. Het systeem 

 vermindert het brandstofverbruik tot 10 %.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Brandstofbesparing mogelijk tot 10 %   

•   Het enige Airfl ow-systeem dat is ontworpen 

voor de  Volvo FH  

•   Lagere emissies  

 DAK SPOILER 

  De dakspoiler is een belangrijk onderdeel van 

het Airfl ow-systeem. Het systeem is ontwik-

keld   met behulp van uitgebreide windtunnel- 

en rijtests voor een zo groot mogelijke brand-

stofbesparing van maximaal 10 %.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•  Brandstofbesparing mogelijk tot 10% 

•   Lagere emissies  

•   Geïntegreerd ontwerp en altijd gelakt in 

de kleur van de cabine  

 CABINE -ZIJFENDERS  

  Zijfenders zijn een belangrijk onderdeel van 

het Airfl ow-systeem met een brandstofbe-

sparing tot 10 %. De zijfender kan het beste 

worden gecombineerd met een dakfender. 

Zodoende wordt de luchtweerstand optimaal 

verminderd en krijgt de truck bovendien een 

mooier uiterlijk.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Brandstofbesparing tot 10 %   

•   Lagere emissies  

•   Geïntegreerd ontwerp en gelakt in de kleur 

van de cabine  

•   Eenvoudige toegang tot het loopplatform om 

de aanhanger aan te koppelen  

 Kies uw persoonlijke 
accessoires. 

 Onder persoonlijke accessoires vallen alle extra  ’  s 
die een verandering veroorzaken op het gebied 
van comfort, veiligheid, brandstofverbruik en 
prestaties. Extra lampen, extra decibellen voor 
het      audiosysteem, extra veiligheidsvoorzieningen. 
   Software, gadgets, aanpassingen, afwerkingen, 
het zijn allemaal Volvo Truck-accessoires. Alle 
 zaken die u nodig heeft om uw werk effi ciënter 
  te kunnen doen en uw woonruimte comfortabeler 
  te    maken. 
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  Cabine   Exterieur 

  LUCHTHOORN, OP HET DAK GEMONTEERD  

  De elektrisch-pneumatische extra luchthoorn 

geeft een krachtig g  eluid af om weggebrui-

kers in de directe nabijheid te   waarschuwen. 

De luchthoorn is betrouwbaar en wordt veilig 

bediend met een knop op het stuur.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verbetert de verkeersveiligheid in kritieke 

situaties  

•   Geeft uw truck een persoonlijke uitstraling  

  WATERRESERVOIR IN OPBERGVAK 

AAN DE BUITENZIJDE  

  Een fl es water is niet voldoende. Vul in plaats 

daarvan het speciale reservoir met drinkwater. 

De watertank is speciaal op maat gemaakt 

voor het opbergvak aan de buitenkant van de 

nieuwe  Volvo FH. Naar buiten trekken, kraantje 

opendraaien en drinken, wassen of fl essen 

vullen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Bevat ongeveer 6,5 liter  

•   Milieuvriendelijk – minder PET-fl essen  

  LADDER AAN DE ACHTERKANT 

VAN DE CABINE  

  De uitschuifl adder is een veilig en handig 

hulpmiddel voor de chauffeur. De ladder is 

gemakkelijk te bereiken, aan de rechterachter-

kant van de cabine.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Een veilige werkomgeving  

•   Gemaakt van robuust aluminium 

•   Altijd bij de hand  

•   Voorzien van antislipbekleding  

  INSECTENNET VOOR RADIATEURS 

  Het radiateurscherm beschermt de radiateurs 

tegen   insecten. Dit verbetert de effi ci  ency van 

het koelsysteem van de motor en verlengt de 

levensduur van de radiateurs.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verbeterde motorkoeling – langere 

 levensduur radiateur  

•   Ontworpen voor eenvoudige installatie  

•   Snel en eenvoudig schoon te maken  

  Cabine   Exterieur 

  VUILGELEIDERS OP DE CABINEZIJKANTEN 

(SET)  

  Vuilgeleiders zijn effectief in het vuilvrij houden   

van de potierhandgrepen. Geleverd als een set 

voor de linker- en rechterkant van de cabine.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Weert vuil van de zijkanten van de cabine  

•   Eenvoudig te installeren  

•   Kunnen worden gespoten in de cabinekleur  

•   Vervaardigd van UV-bestendig ABS  

  ONDERSPOILER  

  De onderspoiler bespaart brandstof door de 

verbeterde luchtweerstand.   Wordt ongelakt 

geleverd of in korrelig grijs.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Vermindert luchtweerstand  

•   Bespaart brandstof  

•   Verfraait het uiterlijk van de truck  

 ZONNEKLEP  

  De zonneklep vermindert de verblin-

ding door zonlicht in de cabine aanzien-

lijk. De klep houdt de cabine ook koeler. 

Hitte- en schokbestendig.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verbetert de veiligheid op de weg door 

 minder verblinding  

•   Houdt de cabine koeler  

•   Geeft de truck een persoonlijk uiterlijk  

•   In de windtunnel getest voor de beste 

aerodynamica  

 WINDGELEIDERS VOOR ZIJRUITEN  

  Perfect ter voorkoming van onaangename 

wind en regen. Een stijlvolle en praktische 

toevoeging   op de truck, die het zicht van de 

chauffeur niet belemmert  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Geïntegreerd ontwerp  

•   Tochtvrije ventilatie  

•   Eenvoudig te monteren  

•   Geleverd in sets, compleet voor één voertuig  
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  Verlichting   Exterieur 

 LED ZWAAILAMP 

  Het zwaailicht levert een uitstekende waar-

schuwing rondom. Voorzien van LED lampen 

en witte lenzen met een lange levensduur. 

Er kunnen acht verschillende knippervolgorden 

worden geprogrammeerd.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Direct gemonteerd op de achterste 

dakbeugel  

•   LED lampen met laag energieverbruik en 

zeer lange levensduur  

•   Laag ontwerp voor de nieuwe FH-cabine  

 ZWAAILAMP VOORZIJDE CABINE  

 Zwaailampen op voorste dakbeugel. Geven 

een duidelijke waarschuwing door roterende 

lampen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Stootvast  

•   Op de voorzijde van het dak  

•   Oranje lenzen  

  WERKLAMP: DAK/ACHTERWAND CABINE  

  De werklampen van Volvo bestrijken een groot 

werkgebied. Het lichtpatroon is breed genoeg 

om het platform of het gehele gebied rondom 

de koppelschotel te verlichten. De lens is 

vastgehecht aan de volledig weerbestendige 

  behuizing. Met de ingebouwde handgreep kan 

de lamp eenvoudig in de gewenste richting 

worden   gedraaid.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Breed, consistent lichtpatroon  

•   Weerbestendige fi ttings  

•   Stoot-, kras- en corrosiebestendig  

•   Draaibaar met ingebouwde handgreep  

  EXTRA BESCHERMING VOORZIJDE 

  Extra bescherming aan de voorzijde en met 

beugel voor extra lampen. Er zijn beugels voor 

twee verschillende soorten lampen leverbaar: 

grote Xenon-/LED lampen en kleinere lampen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•  Veiliger 

•   Aangepast voor perfecte passing  

•   Beugels voor twee soorten lampen: grote 

Xenon-lampen/leds of kleinere verstralers  

  VERLICHTINGSBEUGEL ONDER  

  Onderste verlichtingsbeugel voor extra lich-

ten: tot   4  ×  70 Watt. De handigste manier voor 

het monteren van extra licht  en voor beter zicht 

in het donker of bij slecht we  er.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•  Veiliger 

•   Aangepast voor perfecte passing  

•   Keuze uit twee lamptypen  

  VERLICHTINGSBEUGEL BOVEN/

SNEEUWSCHUIVERBEUGEL 

  Bovenste verlichtingsbeugel voor extra lich-

ten. Handig wanneer de koplampen bijvoor-

beeld door de   sneeuwploeg worden afgedekt.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Hoge kwaliteit  

•   Perfecte pasvorm  

•   Robuust uiterlijk  

  Verlichting   Exterieur 

  DAKBEUGELS: VOOR, MIDDEN EN ACHTER  

  Op de dakbeugels in voorste, middelste of ach-

terste positie kunnen eenvoudig accessoires 

worden gemonteerd als luchthoorns, zwaailich-

ten en verstralers. Gemaakt van extrusiege-

perst aluminium. Kan worden gecombineerd 

met een dakspoiler.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Flexibele en eenvoudige montage van 

accessoires  

•   Kunnen 10 kg (voorste positie) of 8 kg 

(middelste en achterste positie) dragen  
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  Verlichting   Exterieur 

  LED-ACHTERLICHTEN 

  Alle functies van het LED achterlicht zijn 

 geïntegreerd in het lamphuis: achterlicht, 

 buitenmarkeringslicht, remlicht, waarschu-

wingslicht,  achteruitrijlicht, mistlamp achter 

en refl ector. Alle lichtfuncties maken gebruik 

van LED lampen, en hebben dus een zeer 

laag stroomverbruik.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Gelijkmatig helder licht gedurende de hele 

levensduur van de LED 

•   Ongevoelig voor trillingen  

•   Lange levensduur  

•   Moderne vormgeving  

  VERSTRALERS: OVAAL EN WIT  

  Ovale en witte verstraler in een slim ontwerp 

voor veiliger rijden in het donker. 

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Extra verlichting zorgt ervoor dat u goed kunt 

zien en gezien wordt  

•   Maken het rijden in het donker veiliger en 

comfortabeler  

  VERSTRALERS: RONDE, BLAUWE OF WITTE, 

MET PARKEERVERLICHTING  

  De extra lampen van Volvo vormen een ideale 

aanvulling op de standaardkoplampen. Het 

licht van de verstralers versterkt het grootlicht 

van de koplampen en het dagrijlicht maakt de 

truck zichtbaarder. Het rijden in het donker 

wordt nog veiliger.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Extra verlichting zorgt ervoor dat u goed kunt 

zien en gezien wordt  

•   Maken het rijden in het donker veiliger 

en comfortabeler  

  VERSTRALERS: RECHTHOEKIG 

WIT OF GEEL  

  Verhoogt de zichtbaarheid in het donker en bij 

slecht weer. De   rechthoekige verstralers van 

Volvo zijn geschikt voor alle voe  rtuigtypes en 

kunnen op vele plaatsen worden gemonteerd  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Extra verlichting zorgt ervoor dat u goed kunt 

zien en gezien wordt  

•   Maken het rijden in het donker veiliger en 

comfortabeler  

•   Korte en brede, of lange en smalle 

lichtbundel  

  MARKERINGS- EN POSITIELICHTEN  

  Markerings- en positielichten voor de zijkant 

van het chassis en/of de trailer. Andere 

voertuigen zien de volledige lengte van uw 

chassis en trailer bij donker en slecht weer. 

Verhoogt de veiligheid vooral bij het inhalen 

of op kruisingen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Gunstig voor de veiligheid  

•   Snelle montage; alle voertuigen zijn al 

bedraad voor identifi catielampen  

•   Corrosiebestendig en zeer stevig gebouwd  

  NOODREMLICHT  

  Bij een noodstop knipperen de remlichten vier 

keer per seconde om voertuigen achter u te 

waarschuwen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verhoogt de veiligheid op de weg  

•   Geactiveerd bij snelheden boven 50 km/u  

•   Snel en eenvoudig te installeren , alleen 

software 

  Verlichting   Exterieur 

  DAGRIJLICHT  

  Softwareupgrade naar dagrijlichten met led-

technologie, voor een uniek uiterlijk en voldoet 

aan de wettelijke voorschriften.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Uniek V-vormig uiterlijk  

•   Voldoet aan wettelijke voorschriften EU  

•   Snel en eenvoudig te installeren, alleen 

software  

•   Verbeterd zicht op de weg  

 GLOBETROTTERVERLICHTING  

  Een kit voor het toevoegen van verlichting in de 

Globetrotter-cabine. De verlichting heeft een 

uniforme uitstraling met ledlampen. Dit zorgt 

voor een uitstekende lich  tverspreiding, laag 

stroomverbruik en een lange l  evensduur van 

de lichtbron.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verlichting voor een opvallende en effectieve 

advertentie  

•   Gebruiksvriendelijk: in- en uitschakelen met 

een schakelaar in de cabine  

•   Volledig geïntegreerd, waardoor lekkage in 

de cabine wordt voorkomen  

  MISTLAMPEN: RECHTHOEKIG WIT OF GEEL  

  Verbetert zichtbaarheid bij mist en slecht 

weer. De   rechthoekige mislampen van Volvo zijn 

geschikt voor alle voer  tuigtypes met montage 

op de grille of bumper.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Extra verlichting zorgt ervoor dat u goed kunt 

zien en gezien wordt  

•   Zorgt voor veiliger en comfortabeler rijden 

bij mist  

  MISTLAMPEN: OVAAL, WIT  

  Ovale mistlampen in een slim ontwerp met 

witte, korte en brede lichtbundel. Verbetert 

zichtbaarheid bij mist en slecht weer. 

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Extra verlichting zorgt ervoor dat u goed kunt 

zien en gezien wordt  

•   Zorgt voor veiliger en comfortabeler rijden 

bij mist  

  KOPLAMPBESCHERMING: 

ROOSTER/OFF-ROAD  

  Een rooster dat de koplampen beschermt 

tegen beschadigingen. Speciaal ontworpen 

voor Volvo-trucks in off-road toepassi  ngen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voorkomt onnodige beschadigingen en 

reparaties  

•   Bedoeld voor zware omstandigheden  

•   Eenvoudige montage bovenop rooster 

van koplampbescherming  

  KOPLAMPBESCHERMING: ROOSTER  

  Roostervormige koplampbescherming, speciaal 

ontworpen voor Volvo-koplampen. Goedge-

keurd (homologatie) voor gebruik in de EU.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voorkomt onnodige beschadigingen 

en reparaties  

•   Geeft uw truck een stoer uiterlijk  
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 Wielen  Exterieur 

  WIELDOPPEN: KUNSTSTOF  

  Vormgegeven om de luchtweerstand te   ver-

minderen. In combinatie met spoilersets geven 

deze doppen gegarandeerd een lager brand-

stofverbruik. Bovendien geven ze uw truck 

een aantrekkelijk uiterlijk en een persoonlijke 

uitstraling.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Vervaardigd van duurzaam, schokbestendig 

kunststof  

•   Gemakkelijk en stevig op de wielen 

aangebracht  

•   Geven uw truck een aantrekkelijk uiterlijk  

  WIELDOPPEN: ROESTVAST STAAL  

  Wieldoppen van glanzend roestvast staal, 

beschermen velgen en wielbouten. Zwarte 

dop in het m  idden met Volvo Iron Mark en 

verchroomd effect.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Geven uw truck een aantrekkelijk uiterlijk  

•   Gemakkelijk, stevig en snel op de wielen 

aangebracht  

•   Kras- en corrosiebestendig  

  WIELMOERDOPPEN  

  Wielmoerdoppen beschermen de wielmoeren 

en verfraaien het uiterlijk. De doppen zijn voor-

zien van het Volvo Iron Mark in reliëf.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Geven uw truck een aantrekkelijk uiterlijk  

•   Eenvoudig te monteren  

  WIELDOPPEN  

  Doppen van glanzend roestvast staal voor 

bescherming van   velgen en wielmoeren. 

 Kras- en corrosiebestendig.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Beschermen de velgen en de wielmoeren  

•   Eenvoudig te monteren  

•   Zwarte centrale plaat met Volvo Iron Mark  

•   Passen op alle stalen of aluminium velgen 

met 10 mm wielbouten 

 Wielen  Exterieur 

  ALUMINIUM VELGEN, ALCOA  

  De aluminium velgen bieden goed comfort 

door de nauwkeurige concentriciteit   en 

verminderen tegelijkertijd de bandenslijtage. 

Door het lage gewicht (bijna de helft van 

stalen velgen) sparen   ze kostbare laadcapa-

citeit uit. Dankzij de betere warmteafvoer van 

aluminium gaan de remmen en banden langer 

mee. De aluminium velgen geven de truck 

tevens een stijlvol uiterlijk.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Hogere laadcapaciteit en verminderd 

 brandstofverbruik door lager gewicht  

•   Verhoogd imago – stijlvol uiterlijk  

•   Verbeterde sterkte en duurzaamheid  

•   100 % recyclebaar  

  SPATLAPPEN  

  Praktische spatlappen met Volvo-logo tegen 

opspattend vuil. Lichtgewicht, chemicaliën- en 

koudebestendig   (–40 °C). Eenvoudig te mon-

teren op een aluminium steun, bevestigd op 

het spatscherm. Als de spatlap wor  dt geraakt, 

valt deze van de steun zonder het spatscherm 

te beschadigen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Op maat gemaakt en aerodynamisch 

vormgegeven  

•   Duurzaam  

•   Wapperen niet in de slipstream  

  SPATSCHERMEN ACHTER  

  Hou de truck en voertuigen in de buurt schoon 

door de achterwielen af te dekken. Voldoen 

aan de voorschriften van de meeste landen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voor alle verschillende bandenafmetingen  

•   Licht en met lange levensduur  

•   Instelbaar in twee posities  

•   Volledig scherm met losse bovenkant  

  Aluminium velgen Dura-Bright  ®   Alcoa    Aluminium velgen, bewerkt Alcoa   Aluminium velgen, gepolijst Alcoa  
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  Comfort    Interieur  

 VOORBEREIDINGSSET VOOR TV  

  Ontspan als u niet rijdt: installeer een tv-set. 

Deze complete installatieset bevat beugels, 

bedrading, aansluitingen voor voeding en 

afdekpaneel. Het antennesignaal is gekoppeld 

aan het audiosysteem van de truck. Geschikt 

voor een 19  "   tv. Tv-monitor is niet inbegrepen 

in de set.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Aansluiting op het audiosysteem van de truck 

garandeert uitstekende geluidskwaliteit  

•   Antenne moet worden aangebracht indien 

die niet reeds is gemonteerd  

  VERSTELBAAR ONDERBED: ELEKTRISCH  

  Ruim en opklapbaar onderbed met een opklap-

baar ruggedeelte. Elektrisch bediend voor een 

eenvoudige, traploze verstelling. 

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Handige, elektrische regeling  

•   Traploos instelbaar tot 55 graden  

•   Maakt rusten nog comfortabeler  

•   In verticale stand kan het bed 45 ° worden 

opgeklapt voor toegang tot de opbergruimtes 

onder het bed 

  VERSTELBAAR ONDERBED: HANDMATIG  

  Ruim en opklapbaar onderbed met een opklap-

baar ruggedeelte. Handmatig bediend met 

gasdempers.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Traploos instelbaar tot 55 graden  

•   Maakt rusten nog comfortabeler  

•   In verticale stand kan het bed 45 ° worden 

opgeklapt voor toegang tot de opbergruimtes 

onder het bed 

  Bedgordijnen van stof Progressive    Bedgordijnen met F  H16  -design 

  GORDIJNEN VOOR BED  

  Gordijnen die het rijgedeelte afscheiden van de 

bedden. Ze houden het licht buiten en zorgen 

voor privacy. Ontwerp: Stof Progressive, Robust 

en F  H16  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Houden het licht buiten en zorgt voor privacy  

•   Kant-en-klaar – gemakkelijk op te hangen  

•   Passen bij de kleur van het cabine-interieur  

•   Voldoen aan alle veiligheidsnormen van 

Volvo, waaronder brandwerendheid  

  Bedgordijnen van stof Robust  

  Chassis   Exterieur 

  AFSLUITBARE TANKDOPPEN VOOR 

BRANDSTOF EN ADBLUE  

  Afsluitbare tankdoppen vormen een goed-

kope bescherming tegen zowel diefstal als 

sabotage. Afzonderlijk of in handige sets voor 

 tankdoppen van zowel brandstof als AdBlue 

met één gemeenschappelijke sleutel.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voorkomt diefstal en sabotage van brandstof 

en AdBlue  

•   Betrouwbaar, zelfs onder vochtige en koude 

omstandigheden  

•   Ligt goed in de hand  

•   Eén sleutel voor zowel brandstof als AdBlue  

  VOORZIENING TEGEN DIEFSTAL 

VAN BRANDSTOF  

  Voorkomt diefstal van diesel en verzekert 

u ervan dat er geen brandstof wordt gemorst 

bij het tanken of tijdens het rijden (als de tank-

dop om een of andere reden ontbreekt). Een 

c  onische, korfvormige en geperforeerde dop 

doet dienst als   antidiefstaleenheid  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Vermindert de kans op diefstal 

•   Verlaagt brandstofkosten  

•   Milieuvriendelijk – voorkomt overmatige 

verdampingsemissies en morsen  

  AFDEKPLAAT ADBLUE-TANK  

  Een fraaie beschermingsplaat van metaal voor 

de AdBlue-tank.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Lichte afwerking  

•   Perfecte pasvorm  

•   Voor een fraaier uiterlijk  

 GEREEDSCHAPS- EN OPBERGKIST 

AAN HET CHASSIS GEMONTEERD  

  Robuust, goed afgedicht, 250 liter gereed-

schapskist voor montage aan het chassis 

(rechter- of linkerzijde). Van slijtvast kunststof.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Vervaardigd van slijtvast, UV-bestendig 

kunststof voor duurzaamheid  

•   Voorzien van afdichtingen; houden water 

en vuil buiten  

•   Twee handgrepen voor veilig openen  
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  Interieur    Comfort  

  LENDESTEUNKUSSEN VOOR RUGLEUNING  

  Het afl eggen van grote afstanden kan een 

belasting vormen voor de rug. Het kussen biedt 

een comfortabele lendensteun en vermindert 

het risico van overbelasting en letsel.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Vermindert lage rugpijn  

•   Houdt u alerter tijdens het rijden  

•   Eenvoudig te reinigen en op te bergen  

•   Ergonomisch ontwerp  

  HOOFDSTEUNKUSSEN  

  Vooral geschikt voor lange reizen. Het kussen 

biedt comfortabele   steun voor nek en schou-

ders en vermindert het   risico van belasting 

en letsel  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Ergonomisch ontwerp  

•   Houdt u alerter tijdens het rijden  

•   Eenvoudig te reinigen en op te bergen  

  MATRASBESCHERMER: BASIC  

  Vergemakkelijkt het opmaken van het bed 

en verhoogt de l  evensduur van de binnen-

veringsmatras eronder. Kan probleemloos 

worden v  erwijderd en uitgeschud, waardoor 

het bed gemakkelijker schoon te houden is.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voor meer slaapcomfort  

•   40 mm dik  

•   Gemakkelijk wasbaar  

•   Beschermt de binnenveringsmatras eronder  

  MATRASBESCHERMER: PREMIUM  

  Vergemakkelijkt het opmaken van het bed 

en verhoogt de l  evensduur van de binnenve-

ringsmatras eronder. Kan probleemloos worden 

verwijderd en uitgeschud, waardoor het bed 

gemakkelijker schoo  n te houden is.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voor meer slaapcomfort  

•   45 mm dik, met een kern van polyether  

•   Gemakkelijk wasbaar  

•   Beschermt de binnenveringsmatras eronder  

  Interieur    Comfort  

  ARMLEUNINGEN VOOR STOEL: BASIC  

  Verhoogt comfort bij langere reizen. Kan ver-

ticaal worden afgeste  ld en ingeklapt wanneer 

de steun niet wordt gebruikt.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Ergonomische rijpositie  

•   Verbetert de veiligheid  

•   Snel en gemakkelijk te monteren  

  ARMLEUNINGEN VOOR STOEL: LEER  

  Armleuningen in exclusief leer die het comfort 

verhogen op lange ritten. Verticaal af te stellen 

en inklapbaar wanneer de steunen niet worden 

gebruikt.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Leer van hoge kwaliteit  

•   Verbetert de veiligheid  

•   Ergonomische rijpositie  

•   Snel en gemakkelijk te monteren  

  VERLENGSTUK VEILIGHEIDSGORDEL  

  Verlenging van veiligheidsgordel. De  gordel 

wordt vastgemaakt aan het bestaande 

bevestigingspunt.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Vergroot de gordellengte met 18 cm 

•   Maximale veiligheid ongeacht lichaams-

grootte van chauffeur  

 LEDEREN STUUR VOOR FH  

  Het lederen stuur heeft een stevige en plezie-

rige grip. Deze versie voor de FH heeft de twee 

kleuren Dark Skylark en Raven.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Biedt een goede en comfortabele grip  

•   Leer van hoge kwaliteit  

•   Stijlvol uiterlijk  

 LEDEREN STUUR VOOR F  H16    

  Het lederen stuur heeft een stevige en plezie-

rige grip. Deze versie voor de F  H16   heeft de 

kleur Raven met geel/groen stiksel.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Biedt een goede en comfortabele grip  

•   Leer van hoge kwaliteit  

•   Exclusief  Volvo F  H16  -uiterlijk  

  LEDEREN HANDGREEP  

  Plaats de handgreep van leer voor een stevige 

grip als u in uw Volvo-truck stapt. Gemaakt van 

leer voor een plezierige grip.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Gemakkelijker in- en uitstappen  

•   Ergonomisch  
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  Interieur    Comfort  

  Stoelhoezen in textiel (kleur Raven)    Stoelhoezen van vinyl (kleur Raven)    Stoelhoezen in zacht textiel (kleur Dark Skylark)  

  STOELHOEZEN VAN STOF OF VINYL  

  Beschermen de originele bekleding. Speciaal 

ontworpen voor Volvo, met een perfecte 

pasvorm en een fraai ontwerp. Voldoen a  an 

de strenge Volvo-eisen voor brandwerendheid 

en duurzaamheid.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Wasbaar in de machine bij 40 °C  

•   Hoogwaardig materiaal  

•   Brandwerend en duurzaam  

  BEVESTIGINGSSTEUN ACCESSOIRE  

  In deze handige houder bevestigd op het 

onderste opbergvak past de prullenbak.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig te bevestigen  

  FLESSENHOUDER 

  Handige fl essenhouder. Gemakkelijk bereik-

baar, aangebracht op de lade onder het bed. 

Door dit nieuwe ontwerp kunt u de lade 

 openen zonder de houder te verwijderen. 

Inclusief beugel.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Toegankelijk  

•   Ruimte voor 1,5 liter kunststof frisdrankfl es  

•   Geen losse fl essen meer  

  PRULLENBAK 

  Stabiel en altijd binnen handbereik voor afval. 

Bevestigd in de richting van de draaibare stoel. 

Gemonteerd op een bevestigingssteun.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig los te maken en te legen  

•   Plaats bepaald op basis van beste volume 

en bereikbaarheid  

•   Houdt de cabine netjes  

  Interieur    Comfort  

  TEXTIELE MOTORTUNNELMAT: F  H16    

  Verlaagt geluidsniveau, houdt de cabine scho-

ner en aangenamer. Vervaardigd van duurzaam 

textiel van hoge kwaliteit. De mat voldoet 

aan alle Volvo-vereisten met betrekking tot 

cabinebekleding, bijvoorbeeld brandbestendig-

heid, duurzaamheid en kleurechtheid.  Design: 

Robust/Dynamic, Progressive and F  H16  . 

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verlaagt het geluidsniveau  

•   Draagt bij aan een comfortabel gevoel  

•   Aangepast voor perfecte passing  

•   Gestikt om rafelen tegen te gaan  

 RUBBEREN VLOERMAT 

  De beste manier om de cabinevloer schoon te 

houden. De rubbermatten dragen bij een aange-

namer   cabine-interieur.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Water, sneeuw, zand, enzovoort blijft achter 

op de mat  

•   Aangepast voor perfecte passing  

•   Behoud van de originele vloer  

•   Eenvoudig te verwijderen om uit te kloppen 

of te wassen  

 TEXTIELE VLOERMAT: PROGRESSIVE  

  De eenvoudigste manier om de chauffeursom-

geving en het cabine-interieur te verbeteren. 

Beschermt tegen vuil en is eenvoudig te verwij-

deren om uit te kloppen of te wassen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Duurzaam textiel van hoge kwaliteit  

•   Verlaagt het geluidsniveau  

•   Draagt bij aan een comfortabel gevoel  

•   Aangepast voor perfecte passing  

•   Gestikt om rafelen tegen te gaan  

 TEXTIELE VLOERMAT: F  H16  -DESIGN 

  De eenvoudigste manier om de chauffeursom-

geving en het cabine-interieur te verbeteren. 

Beschermt tegen vuil en is eenvoudig te ver-

wijderen om uit te kloppen of te wassen. Uniek 

 Volvo F  H16  -design.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verlaagt het geluidsniveau  

•   Draagt bij aan een comfortabel gevoel  

•   Aangepast voor perfecte passing  

•   Gestikt om rafelen tegen te gaan  
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  Comfort    Interieur  

  KOFFIEZETAPPARAAT IN DE CABINE  

  Voor een kop koffi e hoeft u niet meer naar een 

truckstop. Dit stijlvolle koffi ezetapparaat, op 

maat gemaakt voor Volvo-cabines, past perfect 

in de lade onder het bed. Hiervoor is een voor-

bereidingsset nodig.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Binnen handbereik vanuit de chauffeursstoel  

•   De grotere opbergruimte onder het bed is 

nog steeds bereikbaar  

•   Stabiel, veilig en speciaal ontworpen voor 

Volvo  

 VERZORGINGSSPIEGEL 

 Verzorg uzelf zonder de cabine te verlaten. 

De verzorgingsspiegel wordt naar beneden 

geklapt vanaf de opbergruimte bovenin.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Altijd bij de hand  

•   Niet nodig om een extra spiegel mee 

te nemen  

  SCHRIJFTABLEAU VOOR STUUR  

  Vereenvoudigt uw administratieve werk. 

Gemakkelijk in gebruik: bevestig de tableau 

aan het stuur wanneer de truck stilstaat.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Papierhouder met klem houdt documenten 

veilig op hun plek  

•   Eenvoudig te bevestigen  

•   Alle papieren op één plek, binnen en buiten 

de truck  

  PAPIERHOUDER  

  Komt van pas voor vuile handen, spiegels of 

voorruit. Kan binnen handbereik aan een haak 

aan de cabinewand worden gehangen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig te bevestigen aan een haak aan 

de wand  

•   Eerste rol papier inbegrepen  

•   Waterbestendige en brandwerende stof  

  Comfort    Interieur  

  FLESSENHOUDER VOOR CHAUFFEUR  

  Handige fl essenhouder kan worden uitgeklapt 

onder het middengedeelte van het dashboard. 

Gemakkelijk bereikbaar: alleen uitklappen van 

rechts naar links. Bevestigingsvoorziening is 

inbegrepen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Ruimte voor kunststof frisdrankfl es van 

1,5 liter  

•   Gemakkelijk toegankelijk voor de chauffeur, 

zelfs tijdens het rijden  

•   Veilig – de fl es is altijd binnen handbereik  

  FLEXIBEL LEESLAMPJE  

  Extra licht wanneer u dat nodig heeft. Een 

gerichte, geconcentreerde lichtbundel   en 

aangebracht op de zijwand of ergens anders 

in de cabine.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Geleverd compleet met lampje en steunclips  

•   Uitstekend licht met LED lampen  

•   Leescomfort door middel van fl exibele en 

eenvoudig verstelbare arm  

  TAFEL OP BEDRAIL  

  Handige tafel, bevestigd aan de rail aan de 

voorkant van het bed. De tafel is zowel vanuit 

het rust- als het rijgedeelte bereikbaar. Maakt 

van de cabine een handige werk- of eetplek.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Uitstekende stabiliteit  

•   Hoogte en draaiing van tafel zijn eenvoudig 

aan te passen  

•   Past bij de interieurafwerking  

  ZONNESCHERM BINNEN VOOR ZIJRAAM 

  Een uitstekende en eenvoudige manier om 

zowel chauffeur als passagier te beschermen 

tegen krachtig invallend zonlicht van de zijkant. 

De zonneschermen zijn rolschermen en zijn 

handmatig te verstellen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Draagt bij aan verbeterde veiligheid op 

de weg  

•   Gemakkelijk te monteren en te verwijderen  

•   Wasbaar  

  DROOGCOMPARTIMENT 

VOOR KLEDING EN SCHOENEN  

  Een zak van textiel met een ventilator onderin. 

Een uitstekende oplossing om uw jack, hand-

doeken of kleinere items droog te houden. 

Bevestig deze aan de buitenste rand van het 

bovenbed of aan een kleerhanger aan de 

wand. Wanneer u de zak niet gebruikt, kunt 

u die gewoon opvouwen en opbergen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Geen natte kleding of andere items meer 

in de cabine  

•   Gemakkelijk en snel op te hangen en 

te gebruiken  

•   Energiezuinig  

•   Opvouwbaar en eenvoudig op te bergen  

  HANDDOEKRAIL AAN HET BOVENBED  

  Geen natte handdoeken of kleding meer 

in het bed. Deze handige handdoekrail kan 

worden bevestigd   aan het bovenbed. Een 

gemakkelijk manier om uw handdoeken aan 

de kant te houden.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Maakt goede luchtstroom mogelijk  

•   Houdt de cabine netjes  

•   Met elastische riemen te bevestigen aan het 

bovenbed en makkelijk te verwijderen  
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  Opbergen    Interieur  

  LADE IN MIDDELSTE KOLOM  

  Handige grote lade onder aan de middelste 

dashboardkolom. Ruimte voor grotere items als 

vrachtpapieren of een laptop. De binnenvergren-

deling en rubbermat op de bodem zorgen ervoor 

dat voorwerpen netjes op hun plaats b  lijven 

tijdens het rijde  n.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Ruime lade met gemakkelijk toegankelijke 

opbergruimte  

•   Houdt documenten en persoonlijke bezit-

tingen netjes bij elkaar  

  KAART- EN MUNTENHOUDER: 

VOOR DIN SLEUF  

  Een handige manier om altijd contant geld 

en creditcards binnen handbereik te hebben. 

Kan maximaal vier kaarten en een klein aantal 

munten bevatten.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Vier creditcardsleuven  

•   Gemakkelijk te plaatsen (past in een 

DIN-sleuf)  

•   Onopvallend ontwerp dat is afgestemd 

op de rest van het interieur  

  OPBERGBAK VAN RUBBER 

VOOR DASHBOARD  

  Een handige opbergbak voor kleine dingen, 

binnen handbereik vanuit de chauffeursstoel. 

Vervaardigd van rubber dat stabiel op het dash-

board ligt en geen bevestig  ing nodig heeft  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig in gebruik: plaats het bakje 

gewoon op het dashboard  

•   Aangepast voor perfecte grootte  

•   Een mooie plek om kleine dingen te bewaren, 

zoals portemonnee, sleutels, enzovoort  

  LADE MET VILTEN VOERING VOOR  

DIN-OPENING IN MIDDELSTE KOLOM  

  Opbergruimte met drukklepje in de DIN-

openingen in de middelste kolom. Perfect voor 

kleine spullen en binnen handb  ereik. De lade 

heeft een zachte, vilten voering om   rammelen 

te voorkomen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Gemakkelijk toegankelijke opbergruimte  

•   Houdt kleine spullen op hun plek  

•   De vilten voering voorkomt dat de spullen 

gaan rammelen  

  OPBERGLADE IN DIN-SLEUF MET 

DRUKKNOPVERGRENDELING  

  Handige lade die in een vrije DIN-sleuf in de 

buurt van de chauffeurssto  el kan worden 

geplaatst. Eenvoudig te open  en en te sluiten 

door erop te drukken. De lade kan ook volledig 

worden verwijderd.    

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Perfect om kleine spullen op te bergen  

•   Eenvoudig te monteren  

•   Perfect afgestemd op de rest van het 

interieur  

  OPBERGVAK IN SCHAKELAARSLEUF  

  Klein opbergvak in een lege schakelaarsleuf. 

Handig   om munten enzovoort op te bergen. 

Van plastic met rubberen mat, en een klep om 

de spullen op hun plek te houden.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Handig vak voor kleinere items  

•   Rubberen mat voorkomt dat de spullen gaan 

rammelen  

  Interieur    Comfort  

  MAGNETRONOVEN IN 

VOORSTE OPBERGRUIMTE  

  Eenvoudig voedsel bereiden in de cabine 

met deze magnetron, geplaatst in de  voorste 

opbergruimte aan de passagierszijde. 

  De installatie voldoet aan de strengste 

 veiligheidsnormen van Volvo.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Snel voedsel bereiden  

•   Keuze uit vier vermogens  

•   Duurzaam en veilige installatie  

  KOELKAST IN LADE ONDER BENEDENBED  

  Koelkast van 33 liter, door compressor aan-

gedreven en uitstek  ende koeleigenschappen. 

De koelkast is voorzien van binnenverlichting, 

automatische temperatuurhandhaving en 

accucontrole.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Uitstekende koelcapaciteit, zelfs in een heet 

klimaat  

•   Schotten houden de koelkast netjes en 

opgeruimd  

•   Gemakkelijk toegankelijk, aangebracht in 

de lade onder het benedenbed  

•   Nuttige diepvriesfunctie  

  MOTORBLOKVOORVERWARMING: 

ELECTRISCH 

  Door het motorblok voor te verwarmen, 

vermindert de slijtage en sta  rt de motor 

gemakkelijker bij koud weer. De motorvoor-

verwarmer vermindert emissies waardoor 

het milieu minder wordt belast. Het systeem

maakt gebruik van 230 V (AC) uit een 

gewone wandcontactdoos: Een kabel voor 

aansluiting op een wandcontactdoos is aan-

gebracht in het opbergvak van de cabine.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Beter startvermogen bij vorst  

•   Bedrijfstemperatuur van de motor sneller 

bereikt  

•   Eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken  

•   Rechtstreeks in het motorblok geplaatst 

voor effectieve verwarming  

  MOTOR- EN STANDKACHEL CABINE: 

DIESEL 

  Deze verwarming levert zowel een warm cabine-

klimaat wanneer de truck st  aat geparkeerd 

als voorverwarming van de motor. De warmte 

wordt gelijkmatig verdeeld over de standaard 

verwarmingskanalen van de truck. Bevroren 

ruiten worden snel ontdooid. Een voorver-

warmde motor gaat langer mee en heeft 

lagere emissie  s.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Warmt de cabine snel op  

•   Warmt de motor voor met minder slijtage en 

lagere emissies als resultaat  

•   Eenvoudig te bedienen via de klimaatregel-

eenheid of het paneel in de slaapcabine  

  CABINEVERWARMING: ELEKTRISCH  

  Een cabineverwarming met hoog  vermogen, 

die ruimtebesparend en gemakkelijk te 

plaatsen is. Het wordt aanbevolen om de 

verwarming aan de cabinevloer te bevestigen 

door middel van een metalen steun onder de 

vloermat aan de passagierszijde.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig te plaatsen; slechts 35 mm dun  

•   Past zich automatisch aan aan de 

omgevingstemperatuur  

•   Hoog vermogen: 1.400 watt bij –25 °C  

  STANDKACHEL CABINE: DIESEL 

  Een handige manier om altijd een warme 

cabine te hebben als u staat gepark  eerd. 

De luchtverwarming heeft een laag verbruik, 

maar   warmt snel op. De verwarming wordt 

automatisch geregeld vi  a een   thermostaat 

voor een perfecte en gelijkmatige temperatuur  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Stille en betrouwbare werking  

•   Laag verbruik  

•   Eenvoudig te bedienen via de klimaatregel-

eenheid of het paneel in de slaapcabine  
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  Communicatie en elektronica  

  LUIDSPREKERS ACHTERIN  

  Upgrade naar audiosysteem met meerdere 

luidsprekers – dashboard, portieren en achter-

gedeelte/slaapcabine. De speakers zijn aan-

gepast aan Volvo’s hoge eisen aan elektronica 

en akoestiek.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Aanpassing van audio-systeem, verbeterde 

geluidskwaliteit  

•   Uitstekend trilvast  

•   Zeer vochtbestendig  

  ANTENNE VOOR   27M  C  

  Antenne voor communicatieradio aan de 

rechterkant van het cabinedak gemonteerd. 

De fl exibele antenne kan worden gekanteld 

en aan de maximale hoogte van het voertuig 

worden aangepast.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig aan te passen aan de maximale 

voertuighoogte  

  UPGRADE AUDIO ADVANCED  

  Upgrade de radio met handige functies als 

M  P3  , Bluetooth, AUX en USB. De functies 

kunnen worden bediend via de normale 

bedieningselementen van het audiosysteem 

(bijvoorbeeld, de bediening op het stuurwiel).  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Speel muziek af vanaf iPod, USB-sticks en 

andere externe audiobronnen 

•   Bluetooth-functionaliteit voor handsfree 

mobiel apparaat  

•   Hoge geluidskwaliteit  

  HOUDERBEVESTIGING VOOR 

TELEFOON OF TABLET  

  Zo heeft u uw telefoon of tablet binnen hand-

bereik op het dashboard. Als u twee houders 

installeert, kunt u uw tablet (iPad, Android 

enz.) aansluiten. Telefoon- of tablethouder niet 

inbegrepen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig direct op het dashboard geplaatst  

•   Er kunnen maximaal drie houders worden 

geïnstalleerd  

  CONTROLEDISPLAY VOOR ACCU STATUS 

 Dit controlescherm geeft betrouwbare gege-

vens over de   accustatus; sensoruitgangen 

voor stroomsterkte, voltage, temperatuur, laden 

en conditie.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Betrouwbare informatie over het 

 oplaadniveau van de accu  

•   Minder kans op lege accu  

•   Indicatie voor vervangen accu  

  ACCU-RECONDITIONER 

  De accu-reconditioner is een betrouwbare 

optie voor meer bedrijfstijd, maximale accu-

prestaties en langere levensduur. Het gaat 

sulfatering op nieuwe   accu’s tegen en het 

herstelt de prestaties van oudere accu’s.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Langere beschikbaarheid  

•   Geen sulfatering meer van accu’s; altijd 

snel en veilig startvermogen  

•   Voorkomt hoge kosten voor uitval en 

 storingen door accuproblemen  

  Opbergen    Interieur  

  VERDEELBAK VOOR OPBERGRUIMTE 

ONDER HET BED  

  Verdeelbak met drie gedeelten, bedoeld voor 

de kleine opbergruimte onder het bed. De bak 

is vervaardigd van kunststof waarvan het 

oppervlak zacht aanvoelt. Handgrepen verge-

makkelijken uitnemen en terugplaatsen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Gemakkelijk opbergen en terugvinden  

•   Benut de opbergruimte effi ciënter  

  SCHEIDING VOOR BOVENSTE 

OPBERGRUIMTE  

  Handige scheidingsplank voor de bovenste 

opbergruimte, maakt het gemakkelijk om uw 

spullen te ordenen. Voegt een extra plank 

en een papiervak toe in het midden van de 

opbergruimte.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Maakt het gemakkelijker om alles overzichte-

lijk te houden  

•   Past zowel aan chauffeurs- als 

passa gierszijde  

  BEHUIZING DIN-SLEUF  

  Gebruik de behuizing van een DIN-sleuf voor 

het toevoegen van accessoires, zoals een lade 

of een kaart- en muntenhouder.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Perfecte pasvorm  

•   Eenvoudig te monteren  

  OPBERGKLUISJE VOOR KOSTBARE ITEMS  

  Sleutels, geld, creditcards, belangrijke papieren. 

Dit opbergkluisje is de perfecte plek om uw 

meest waardevolle items te beschermen. Het 

maakt elke poging tot diefstal lastiger. Het kluisje 

is onder het bed achter de l  ade geplaatst.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Minder zorgen om waardevolle spullen  

•   Robuust met een metalen klep, veilig 

 vergrendeld met bijbehorende sleutel  

•   Een bodeminzetstuk om schade aan 

 opgeborgen items te voorkomen  

•   Gemakkelijk te plaatsen en 

gebruiksvriendelijk  

  KUNSTSTOF MAT VOOR DE 

OPBERGRUIMTE ONDER HET BED  

  Handige kunststof mat voor de kleine opberg-

ruimte onder het bed. Zachte opbergplek en 

eenvoudig schoon te houden.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Aangepast voor perfecte passing  

•   Eenvoudig te verwijderen om uit te kloppen 

of te wassen  

  EXTRA DIN-OPENINGEN  

  Plaats bekleding voor twee extra 

 DIN- openingen in het middelste gedeelte 

boven het dashboard en bereid de truck voor 

op extra accessoires, zoals een opbergvak voor 

creditcard/munten en een lade met drukklep. 

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Een eenvoudige manier om het aantal 

opbergruimten te vergroten  

•   Mogelijkheid voor extra opbergvak voor 

 creditcard en geld in bovenste DIN-opening  
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  Communicatie en elektronica  

  EEV-EMISSIE-UPGRADE (VAN EURO 5)  

  Upgrade van de motor van Euro 5 naar EEV om 

toegang te krijgen tot zones met lage emis-

sies en te profi teren van eventuele landelijke 

subsidieregelingen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   33 % lagere uitstoot van roetdeeltjes (PM)  

•   Strenge limieten aan koolwaterstoffen, 

 koolmonoxide en roetdeeltjes  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  SOFTWARE VOOR MOTORUITSCHAKELING  

  Wanneer de motor een bepaalde tijd stationair 

heeft gedraaid, bijvoorbeeld vijf minuten, 

wordt de motor uitgeschakeld om brandstof 

te besparen. De tijdsinstelling kan eenvoudig 

worden aangepast. Tijdens het gebruik van 

de PTO werkt de uitschakelfunctie van de 

motor niet.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verlaagt brandstofverbruik en emissies  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  SOFTWARE VOOR MOTORBESCHERMING  

  Controleert voortdurend de motorstatus. Mocht 

zich een kritieke situatie voordoen, dan wordt 

het motorvermogen beperkt om oververhitting 

te voorkomen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voorkomt motorstoringen en dure reparaties  

•   Minder risico op ongeplande stops  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  ELECTRONICALLY CONTROLLED 

SUSPENSION (ECS): TOEGEVOEGDE 

FUNCTIES  

  Handige extra functies bieden toegang tot 

controlefuncties voor de luchtvering met d  e 

Work Remote (WRC) of programmeerbare 

schakelaars op het dashboard. Voorbeelden 

van handige, toegevoegde functies: regeling 

onderdrukken, knielfunctie, rijniveau veranderen, 

diverse laadhoogt  en, enz  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Pas het voertuig aan aan het type toepassing  

•   Betere werkomstandigheden voor de 

chauffeur  

•   Brandstof besparen door de rijhoogte te 

veranderen  

•   Eenvoudige bediening door de Work Remote 

of schakelaars op het dashboard  

 TELEMATIC EXTENDED SERVICE 

PLATFORM (TESP)  

  Deze software is nodig voor telematicaservices 

en navigatie. Dit voegt navigatie toe waaronder 

vier kaartenupdates binnen een periode van 

vijf jaar.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Met als extra: navigatiesysteem  

•   Kaarten worden regelmatig bijgewerkt  

  TGW (TELEMATICGATEWAY) UPGRADE  

  Deze TGW-software koppelt uw truck aan het 

GSM/GPRS/  3G  -netwerk. Het is een vereiste 

voor een aantal services op afstand, zoals 

I-See ,   Dynafl eet en Volvo Action Service 

On   Call. Combineer dit met TESP (Telematics 

Extended   Service Platform) om toegang te 

krijgen tot nog   meer functies.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Bereidt de truck voor op een aantal 

 geavanceerde softwarevoorzieningen  

•   Ondersteunt op afstand downloaden 

van digitale toerenteller  

  Communicatie en elektronica  

 BEDIENING VOOR CENTRALE 

VERGRENDELING OP AFSTAND  

  De afstandsbediening heeft een bereik van 

30 meter. Voor extra veiligheid wordt eerst het 

chauffeursportier en dan het passagiersportier 

ontgrendeld. De bediening bevat ook knoppen 

voor naderingsverlichting en paniekalarm.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Gemakkelijke bediening van de portiersloten 

en hoofdschakelaar  

•   Verhoogde veiligheid dankzij paniekalarm en 

naderingsverlichting  

  ASLASTINDICATOR  

  Met het aslastindicatorsysteem kunt u de 

hele voertuigcapaciteit gebruiken z  onder het 

risico van overbelasting. De verdeling van de 

lading wordt aan  gegeven met afzonderlijke 

waarden voor gewicht, as- en   tandemstelbe-

lastingen. De indicator kan via het dashboard 

worden weergegeven en bediend en op het 

display van de Work Remote . 

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Gemakkelijk af te lezen, te bedienen en te 

begrijpen  

•   Voorkomt het risico van overbelasting  

•   Eenvoudige kalibratie  

•   Upgraden via softwareparameter  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Handige draadloze afstandsbediening voor 

vering en laadhoogte  

•   Vooraf ingestelde niveaus voor laden en 

rijden  

•   Lastverdeling eenvoudig af te lezen en te 

bedienen  

•   Draadloze afstandsbediening van motor, 

verlichting, sloten , etc. 

  WORK REMOTE  

  Afstandsbediening voor onder andere elek-

tronisch geregelde vering. Vijf laadniveaus en 

drie rijniveaus kunnen worden ingesteld en 

opgeslagen. Omvat aslastindicator, starten/

stoppen motor, bediening van verlichting en 

opbouwfuncties.  
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  I-SHIFT -SOFTWAREPAKKET: 

FUEL ECONOMY MET I-SEE    

  Voegt I-See  toe aan het Fuel Economy-

pakket voor een grote besparing op het 

brandstofverbruik.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Levert uitstekend brandstofverbruik  

•   I-See  bespaart tot 5 % brandstof  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  I-SHIFT -SOFTWAREPAKKET: 

FUEL ECONOMY  

  Uitgerust met I-Shift  voor brandstofzuinig en 

comfortabel internationaal transport. Bevat de 

freewheelfunctie I-Roll  (voorheen bekend als 

EcoRoll).  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Lager brandstofverbruik  

•   Bevat I-Roll    

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  I-SHIFT -SOFTWAREPAKKET: 

HEAVY DUTY TRANSPORT  

  Bevat speciale functies voor echt zwaar trans-

port; dit softwarepakket maakt I-Shift  geschikt 

voor treingewichten boven de 85 to  n  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voor combinatiegewichten van boven de 

85 ton   

•   Bevat I-Roll    

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  I-SHIFT -SOFTWAREPAKKET: BASIC  

  Softwarepakket met I-Shift  en basisfuncties 

van versnellingsbak voor allround rijden.   Inbe-

grepen functies: PTO en Vocational functies, 

schakelmogelijkheden, schakelstrategie, 

  Performance-schakelfunctie, versnellings-

bakolie, temperatuurmeter en Heavy Start 

Engagement.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Herstel I-Shift  naar oorspronkelijke staat  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  Communicatie en elektronica  

  I-SHIFT -SOFTWAREPAKKET: 

DISTRIBUTION & CONSTRUCTION  

  Voegt slimme I-Shift -functies toe die manoeu-

vreren bij lage snelheden vergemakkelijkt. Zeer 

nuttig voor distributie- en bouwtrucks.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Maakt manoeuvreren bij lage snelheden 

gemakkelijker  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  DRIVER ALERT SUPPORT (DAS)  

  Een camera houdt de rijbaan en de  wegkanten 

in de gaten om onoplettend rijgedrag te 

signaleren. Wanneer het rijgedrag tekenen 

vertoont van vermoeidheid of  onoplettendheid, 

wordt de chauffeur via een akoestisch signaal 

en een bericht op het informatiedisplay   

gewaarschuwd  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Minder kans op ongelukken door vermoeid-

heid van de chauffeur  

•   Voorkomt ongevallen door oververmoeide 

chauffeurs of chauffeurs die achter het stuur 

in slaap vallen  

  ELEKTRONISCH REMSYSTEEM (EBS): 

MEDIUM-UPGRADE  

  EBS is het snel reagerende, elektronisch 

geregelde remsysteem van Volvo. Met deze 

upgrade krijgt u toeg  ang tot de volgende extra 

functies: EBS-statusmonitor, Hill Start Aid, 

A  nalyse remslijtage, Automatisch loszetten 

van parkeerrem en activering van par  keerrem 

bij aanhanger.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig en veilig starten op hellingen  

•   Verbeterde beschikbaarheid, door controle 

van EBS-status en voeringslijtage  

  ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)  

  Een van de belangrijkste veiligheidsvoorzie-

ningen: voorkomt slippen en kantelen. ESP 

geeft een   stabielere remwerking en zo  rgt 

verder dat de remkracht afzonderlijk wordt 

verdeeld tussen   de wielremmen van de truck 

en de bedrijfsremmen op de aanhanger. Het 

systeem reageert zeer snel.    

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Minimaliseert het risico op slippen en 

kantelen  

•   Remt elk wiel van de truck afzonderlijk af  

•   Verhoogt de verkeersveiligheid  

  STARTONDERBREKER  

  Met de Volvo-startonderbreker kan de motor 

alleen worden gestart met de juiste sleutel. 

Dit betekent nog betere bescherming tegen 

diefstal. Een chip met een elektronische code 

is geïntegreerd in de sleutel, waardoor de truck 

wordt beveiligd.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verbeterde beveiliging langs de weg  

•   Hoog beveiligingsniveau d  oor gecodeerde 

communicatie en integriteitscontrole van 

voertuig  

•   Eenvoudig upgraden door instellen van een 

softwareparameter  

  Communicatie en elektronica  
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  DIEFSTALALARM VOOR TRUCK EN TRAILER  

  Upgrade diefstalalarm, speciaal ontworpen 

voor Volvo. Beschermt de truck en trailer tegen 

inbraak en diefstal.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verbeterde veiligheid voor zowel chauffeur 

als lading  

•   100 dB (A) sirene  

•   Bevat ook een afschrikwekkend paniekalarm  

•   Deze upgrade bevat ook alarm voor de trailer  

 CAMERA  ’  S  

  Camera  ’  s met verwarmde lens en beschermklep. 

Aangesloten op het secundaire informatiedisplay 

(SID-HIGH) geven de camera’s een uitstekend 

overzicht bij het achteruitrijden. Uw truck kan 

worden uitgebreid met camera 2, 3 en/of 4 

of meteen worden voorzien van camera 1, 2, 

3 en/of 4.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Elektronisch bediende beschermkap 

beschermt de lens tegen vuil  

•   Verwarmde camera voorkomt 

beslaan en condensatie  

•   Full colour-beeld in secundair 

 informatiedisplay (SID-HIGH)  

•   Verbetert de veiligheid  

  POWER TAKE-OFF (PTO) RETROFIT/

UPGRADE  

  Volvo heeft een brede reeks PTO’s, zowel 

op de motor als op de versnellingsbak 

gemonteerd, voor de aandrij  ving van diverse 

u  itrusting. PTO-sets zijn beschikbaar voor tal 

van confi guraties: type truck, motor/versnel-

lingsbak en toepassing.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Gebouwd voor Volvo-motoren en 

versnellingsbakken 

  BODY BUILDER MODULE: ELEKTRISCHE 

INTERFACE VOOR CARROSSERIEBOUWERS  

  Bedoeld voor geavanceerde carrosseriebouw. 

Maakt het eenvoudiger om meerdere PTO’s te 

gebruiken en de motor te regelen via de Work 

Remote. Met de WRC kunt u menu’s confi gu-

reren voor carrosseriebouwers en op afstand 

extra BBM-schakelaars bedienen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Informatie direct op het chauffeursdisplay  

•   Verschillende PTO’s kunnen tegelijkertijd 

worden bediend  

•   De motor kan met de Work Remote worden 

bediend  

•   Vereenvoudigt het plaatsen van de opbouw  

  Communicatie en elektronica  

  TACHOGRAAF UP- OF DOWNGRADEN 

NAAR DIGITAAL/ANALOOG  

  Als u van een analoge tachograaf wilt over-

stappen op een digitale, is dit beschikbaar 

als een accessoire. Downgraden van digitaal 

naar analoog is ook mogelijk.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudige installatie en bediening  

•   Verhoogt de veiligheid op de weg  

•   Alle goede functies van een digitale 

tachograaf  

  FMS-GATEWAY/INTERFACE VOOR 

SYSTEMEN VAN DERDEN  

  FMS-gateway (interface) voor voertuigen met 

niet-Volvo-wagenparkbeheersystemen met 

open FMS-standaard. Er is geen extra b  estu-

ringseenheid nodig, deze is geïntegreerd in 

de in/out-module van de cabine. Verbinding 

met de digitale tachograaf voor het down-

loaden van tachograafgegevens.    

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Maakt gebruik mogelijk van 

niet-Volvo-wagenparkbeheersystemen  

•   Maakt één gemeenschappelijk wagenpark-

beheersysteem mogelijk voor alle voertuigen  

•   Beveiligt het voertuignetwerk tegen storing 

van buitenaf  

•   Eenvoudige installatie  

  I-SHIFT -OPTIE: UITGEBREIDE 

SCHAKELMOGELIJKHEDEN MET 

KICKDOWN  

  Maakt I-Shift  nog gemakkelijker te  bedienen, 

met name bij lage snelheden. Nu ook kick-

down-functie voor maximale acceleratie.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Maakt beter handmatig schakelen mogelijk  

•   Kickdown-functie  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  I-SHIFT -OPTIE: GEAVANCEERDE 

PTO-FUNCTIES  

  Intelligente functies die meer mogelijkheden 

bieden om de PTO-werking aan te pass  en 

aan de eisen van uw opbouw  .  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Eenvoudig aan te passen PTO-functies  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  I-SHIFT -OPTIE: VERBETERDE PRESTATIES 

OP SLECHTE WEGEN  

  Omvat een reeks nuttige functies voor trucks 

die regelmatig in ruw terrein rijden, zoals    

bouw- of houttrucks.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Bereidt I-Shift  voor op zware 

omstandigheden  

•   Snel en eenvoudig te installeren  

  Communicatie en elektronica  
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  Aanbevolen extra’s  

  ACHTERUITRIJ-ALARM  

  Verhoogt de veiligheid voor weggebruikers 

achter een achteruitrijdende truck. Het alarm is 

aangesloten op het achterlicht van de truck en 

wordt automatisch geactiveerd als de achter-

uitversnelling wordt gekozen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verhoogde veiligheid voor andere 

weggebruikers  

•   Wordt automatisch geactiveerd wanneer 

achteruitrijden wordt geselecteerd  

•   Eenvoudig te monteren  

•   Duurzaam en weersbestendig ontwerp  

  BRANDBLUSSER  

  De brandblusser is een belangrijk onderdeel 

van de veiligheidsuitrusting. Uiterst betrouw-

baar model met hoge capaciteit dat is bestand 

tegen temperaturen tot –30 ºC. Blust ook 

branden in elektrische systemen en remmen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Een belangrijk veiligheidsitem  

•   Gemonteerd bij de chauffeursstoel  

•   Grote capaciteit (2 of 3 kg)  

  NOODHAMER IN CABINE  

  Noodhamer, met antislipgreep. Stelt chauffeur 

en passagier in staat om te ontsnappen uit de 

cabine door de ruiten stuk te slaan.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Een beugel beschermt uw hand tegen 

kneuzing  

•   Geleverd met een beugel voor veilige 

bevestiging  

  ROOKMELDER  

  De rookmelder geeft een alarmsignaal bij 

brand of rook in de cabine.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Kan levens redden  

•   Er is een functie om tijdelijk het apparaat uit 

te schakelen (bijvoorbeeld om te roken)  

•   Eenvoudig te bevestigen  

  EHBO-TAS 

  Alles in één, handige verpakking voor lichte 

en ernstige verwondingen: pleisters, was- en 

droogdoekjes, compressen, rekverbanden, 

ademhalingskapje, handschoenen, schaar, enz.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Geen tijdverspilling bij noodsituaties  

•   Complete set, handig verpakt  

•   Alle items zijn afzonderlijk steriel  verpakt  

•   Instructies in meerdere talen  

  RODE VEILIGHEIDSGORDEL  

  Volvo’s rode veiligheidsgordel heeft dezelfde 

functie als een standaard driepuntsgordel. 

Maar de rode kleur benadrukt het belang van 

het gebruik ervan nog meer. Een goed initiatief 

om de verkeersveiligheid te verbeteren.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Duidelijke aanwijzing voor het gebruik van de 

veiligheidsgordels  

•   Draagt bij tot het verbeteren van het veilig-

heidsimago van het bedrijf  

  Aanbevolen extra’s  

 VEILIGHEIDSVEST: FLUORESCEREND  

  Het veiligheidsvest zorgt dat de chauffeur 

duidelijk zichtbaar is langs de weg. Het vest 

is gemaakt van geel fl uorescerend polyester 

en is aan de voor- en achterkant voorzien van 

refl ecterende strepen van 50 mm breed.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•  Wettelijk verplicht voor meer veiligheid op 

de weg 

•   Bestand tegen brandstof en olie  

•   Wasbaar bij 40 °C  

  VOLVO ALCOLOCK-ACCESSOIRESET  

  Nauwkeurige en geïntegreerde, elektronische 

ademtester. Door het alcolholslot te monteren 

in uw trucks laat u uw klanten duidelijk zien 

hoe belangrijk verkeersveiligheid voor u is.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Verbeterde verkeersveiligheid  

•   Gebruiksvriendelijk  

•   Zeer nauwkeurige, elektro-chemische sensor  

•   Complete set, klaar voor installatie  

  ADAPTER AANSLUITING ADR-AANHANGER  

  Om te voldoen aan de huidige wettelijke eisen 

is de nieuwe FH-serie aangepast voor ADR-

transporten met 1  ×  15-pins aanhangeraan-

sluitingen. Daarom is een adapter nodig voor 

aanhangers die zijn uitgerust met 2  ×  7-pins 

aansluitingen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Voldoet aan wettelijke eisen voor 

ADR-transporten  

  CABINEFILTER VOOR FRISSE LUCHT  

  Filter voor verbeteren van de luchtkwaliteit 

in de cabine. Vervangt het bestaande fi lter. 

Verwijdert pollen, atmosferisch stof, roet en 

stof van rook, en vermindert nare luchtjes en 

schadelijke gassen.  

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN  

•   Geschikt voor gevoelige personen  

•   Hoge mate van fi ltratrie, verwijdert zeer 

kleine deeltjes  

•   Goed voor mensen die last hebben van 

hooikoorts  

 Bepaalde uitvoeringen zijn mogelijk alleen verkrijgbaar als optie of accessoire en kunnen, in overeenstemming met de nationale wetgeving, per land verschillen. Neem voor meer gede-

tailleerde 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. 
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