
Volvo Trucks - Safety Lines
ZERO ACCIDENTS

Veiligheid zit in ons DNA. Volvo is leider op het gebied van verkeersveiligheid. ZERO ACCIDENTS voor vrachtwagens is 
ons ultieme doel en daarom doen we er alles aan om ongevallen te voorkomen. De Volvo-truck cabine is de veiligste in zijn 
soort en ondergaat de impacttest van Volvo Trucks die strikter en uitgebreider is dan de Europese wetgeving voorschrijft. 
Al onze trucks zijn uitgerust met Electronic Stability Program (ESP), Forward Collision Warning met noodremfunctie en Lane 
Keeping Support (LKS). Maar om het vervoer over de weg nog veiliger te maken en het aantal schades verder te beperken, 
heeft Volvo nu twee speciale actiepakketen, namelijk de SAFETY FIRST LINE en de SAFETY FIRST PRO LINE. 

SAFETY FIRST LINE 
De safety first line is een pakket met actieve 
veiligheidssystemen die bijdragen aan een grotere 
verkeersveiligheid. In het pakket zit het volgende:
• Active Safety-pakket:

- Lane Change Support (LCS)
- Driver Alert Support (DAS)
- Forward Collision Warning met Adaptive 
Cruise Control en noodremfunctie

• SRS-airbag
• Veiligheidsvest, verbandtrommel & draagbare 

waarschuwingslamp 

SAFETY FIRST PRO LINE 
De safety first PRO line is een pakket met actieve en 
preventieve veiligheidssystemen die als extra het visibility 
pakket bevat, wat ervoor zorgt dat het voertuig beter zichtbaar 
is in het verkeer en het zichtveld wordt geoptimaliseerd. In het 
pakket zit het volgende:
• Active Safety-pakket:

- Lane Change Support (LCS)
- Driver Alert Support (DAS)
- Forward Collision Warning met Adaptive Cruise 
Control en noodremfunctie

• SRS-airbag
• Veiligheidsvest, verbandtrommel & draagbare 

waarschuwingslamp
• Visibility-pakket:

- Statische bochtverlichting
- Mistlampen aan de voorzijde
- Koplampsproeiers 
- Regensensor
- Automatische lichtschakelaar
- Bi-Xenon verlichting

* Deze actie is geldig tot en met 31 mei 2018

Tijdelijk voor:
€1250,-* 

Tijdelijk voor:
€950,-* 
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL EN FORWARD COLLISION 
WARNING MET NOODSTOPVOORZIENING
In druk verkeer zorgt de op radar en camera gebaseerde Adaptive Cruise 
Control voor een veilige afstand tot het voorgaande voertuig door het 
gaspedaal en alle beschikbare remmen automatisch te regelen. Bij 
gevaar van een botsing met een voertuig, waarschuwt ons intuïtieve 
Collision Warning-systeem (Waarschuwing aanrijding vooraan) u door een 
waarschuwingslamp op de voorruit te projecteren. En de noodrem wordt 
automatisch geactiveerd, waardoor het risico op ernstig letsel aanzienlijk 
vermindert.  >> Lees hier meer

LANE KEEPING SUPPORT (LKS)
Onbedoeld van rijstrook wisselen wordt vaak genoemd als oorzaak van 
ernstige ongevallen. Volgens ons te vaak. Lane Keeping Support houdt de 
wegmarkeringen in de gaten met behulp van een camera en waarschuwt u 
wanneer u deze markeringen onbedoeld overschrijdt.

LANE CHANGE SUPPORT (LCS)
Wanneer dit is ingeschakeld, maakt Lane Change Support gebruik van 
radartechnologie om de blinde hoek aan de passagierszijde te scannen op 
andere weggebruikers. Als het niet veilig is om van rijstrook te veranderen, 
wordt u gewaarschuwd met een zoemer en een knipperend pictogram 
naast de passagiersspiegel.

DRIVER ALERT SUPPORT (DAS)
Driver Alert Support is een intelligent systeem dat uw rijgedrag bijhoudt. 
Als dit anders is dan normaal en op vermoeidheid duidt, wordt u 
gewaarschuwd door een signaal en een melding op het dashboard met 
het advies om te pauzeren. Bij de tweede melding, schakelt de cruise 
control automatisch uit, waardoor de truck langzaam gas terugneemt. 

>> kijk op VolvoTrucks.nl/veiligheid voor meer informatie

http://www.volvotrucks.nl/nl-nl/news/magazine-online/2017/jul/tech-focus-emergency-brake.html
http://www.volvotrucks.nl/veiligheid

