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VO LVO FH
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Створений для 
магістральних 

перевезень.
Volvo FH — більш обтічний, розумний та ефективний, ніж  

будь-коли раніше. Це — неперевершений досвід магістральних 
перевезень. Ваш партнер і водночас ваше продовження.  

Ваше робоче місце. Ваш дім. Ваш офіс. Тому що ви  
приречені до успіху де б ви не були. Ви готові?

Дізнайтеся більше у свого місцевого дилера



ЕТА ЛОН

Мінлива константа.
У ньому — на далекі відстані.Volvo FH — це еталон — мінлива  
константа, яка просто стає все кращою й кращою з кожним  

поколінням. Це — еволюція. Зараз вживаються наступні  
кроки, щоб зробити ваші перевезення ще кращими.

Ще здалеку ви помітите, що це нова вантажівка. Вигляд 
знайомий — але форми більш обтічні, а фари — більш 
виразні. І це відверто натякає на зміни, які відбулися 
всередині. Новий Volvo FH є більш вишуканим, ефективним, 
безпечним та спроможним, ніж будь-коли раніше. 
Вдосконалена аеродинаміка і розширена функціональність 
фар для вашої безпеки. 

Щойно ви сідаєте на водійське сидіння — ще навіть не 
запустивши двигун — вам стає зрозуміло, що це абсолютно 
новий інтерфейс для водія. І, щойно ви виїдете на дорогу, 
як відчуєте неперевершену керованість нової силової лінії 
Volvo. Це лише початок нової прекрасної дружби.
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Все створене 
з конкретною 
задачею.



ЗОВНІШНІЙ ДИЗА ЙН

Ви впізнаєте еволюцію, 
коли бачите її.

Якщо ви вибагливий водій або транспортний оператор  
з високими стандартами, є очевидним: це неперевершений  

досвід магістральних перевезень.

Аеродинамічна форма кабіни. Впізнавані фари, які набули 
більших функціональності та інтелекту, ніж будь-коли раніше. 
Лінії, що оминають передній кут і тягнуться назад, 
підкреслюючи всю закладену ефективність. Все тут має свою 
причину, і все призначене допомогти вам робити свою справу 
максимально ефективним способом і здійснювати доставки 
вчасно. Бути надійним партнером, який дотримує обіцянки.

Перевищення високих цілей — чи будуть вони стосуватися 
фінансової сталості або охорони довкілля. Прокласти шлях 
до прибутку та процвітання. Повертайтесь додому спокійно 
та безпечно, коли робота виконана. Знову і знову. Ось 
в чому полягає еволюція в перевезеннях на дальні відстані. 
Саме це й пропонує Volvo FH.
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ВСЕ, ЩО ПРА ЦЮЄ ВСЕРЕ ДИНІ

Саме те, що вам потрібно. 
Там, де потрібно.

Руки на кермі і погляд на дорогу — такою була мантра для команди  
розробників інтерфейсу водія. Ми вкладаємо додаткові  

зусилля в інтерфейс саме для того, щоб вам не доводилося  
приділяти йому занадто багато уваги.

Ви сідаєте, і ваша права рука природно опускається на 
важіль коробки перемикання передач I-Shift наступного 
покоління. Функція нахилу кермової колонки дозволяє 
встановити кермо в улюблене положення. Комбінація 
приладів загоряється — з приладовою панеллю, яка 
є повністю цифровою і динамічною. Інтерфейс водія 
пристосовний і оптимізується для кожної ситуації — 
незалежно від того, чи здійснюєте ви щоденну перевірку, 
їдете на повній швидкості по шосе, пересуваєтеся до пункту 
завантаження, або завантажуєте вантажівку.

Більшою частиною функцій можна управляти за допомогою 
елементів управління на кермі — еволюція пройшла довгий 
шлях. Все для того, щоб ви могли тримати руки на кермі. 
Боковий дисплей праворуч надає вам доступ до функцій 
мультимедіа, зв'язку та додатків.
 Все інтуїтивне, піддається адаптації і доступне, саме таке, 
як ви очікуєте. Тож, ви можете приділяти йому мінімуму 
уваги — і зосередитися на своїй роботі.
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Обслуговування 
в номері не 
включено.



В ДОМ А Д А ЛЕКО ВІД ДОМ У

Ми оновили  
ваш комфорт до  

класу люкс.
Порахуйте ночі, які ви проводите в дорозі за рік. Додаючи цифри,  

можна чітко зрозуміти, чому не варто погоджуватися  
менше, ніж на найкраще.

Ми перетнули новий рубіж з кабіною Globetrotter і з того часу 
не зупинялися. Останній стрибок в еволюції Volvo FH 
народжується з гордою спадщиною комфорту та безпеки для 
відпочинку і ночівлі. Обирайте із п'яти різних розмірів кабіни 
— всі вони пропонують багато місця для вас та ваших речей.
 Ви можете отримати висоту в повний зріст, багато місця 
для зберігання і одне чи два ліжка. Матеріали, оснащення 
і оздоблення піднято на наступний рівень вишуканості. 
Широке та зручне ліжко з матрацом з пружинними блоками 
або матрацом із анатомічної піни преміум класу забезпечує 

гарний сон. Якщо ваша вантажівка припаркована на схилі, 
ви можете відрегулювати нахил ліжка, щоб зробити свій 
сон ще більш комфортним. А коли вам потрібно відпочити 
серед білого дня, просто закрийте затемнювальні штори.
 Чи використовуєте ви багато бортового обладнання для 
комфорту, спілкування та розваг? Зі здвоєною системою 
акумуляторних батарей ви матимете всю потрібну 
потужність як для комфорту, так і для роботи. Але ж, 
обслуговування в номері не включене.
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ВА Ш А ПРОДУ К ТИВНІСТЬ

Готові до серйозної 
роботи.

Volvo FH заряджений можливостями, які дозволяють вам робити 
більше з меншими зусиллями та за менший час. Ми пристосовуємо 

вашу вантажівку до ваших потреб і задач.

Щоб відповідати потребам ваших задач, ваше транспортне 
рішення потребує балансу таких параметрів, як швидкість, 
потужність, паливна ефективність, вантажопідйомність, 
гнучкість, тягове зусилля та інше. Volvo FH більше ніж 
готовий збалансувати все це.

Вибір силових ліній, доступних для Volvo FH, дозволяє 
підібрати потужність для ваших потреб точніше, ніж будь-
коли раніше. Наші двигуни D13 мають високий крутний 
момент при низьких обертах — а двигуни D13TC навіть 
більше того. Ви зможете підніматися на круті пагорби на 
верхніх передачах легше, ніж звичайно.

Як би на вашій продуктивності відбилася можливість 
покласти додаткову тону на кожний міст? Або наявність 
подвійної задньої осі, що витримує 38 тонн? Передні мости 
Volvo FH з пневматичною підвіскою можуть витримувати до 
10 тонн навантаження кожен, що дасть вам більшу 

вантажопідйомність і гнучкість. А з ресорною підвіскою 
задньої осі легко впорається з перевезеннями 
важких вантажів.

Щоб зробити маневрування з важкими вантажами менш 
складним, ми збільшили кути повороту коліс заднього 
і середнього неведучих мостів. Це покращить вашу 
маневреність та забезпечить менший знос шин. Тандемний 
підйомний міст також дозволяє підняти одну вісь, коли 
потрібно. Це дає вам тягове зусилля і вантажопідйомність 
двох мостів з маневреністю та економічністю одного.

На додаток до цього, Volvo FH пропонує широкий спектр 
підключених послуг для управління автопарком та 
забезпечення безперебійної роботи, які дозволять вам 
максимально ефективно використовувати ваші 
вантажні автомобілі.

14 | VOLVO FH



Volvo FH — 
більше ніж 
готовий.
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Неперевершений 
досвід магістральних 

перевезень.





ВА Ш А П А ЛИВН А ЕФЕК ТИВНІСТЬ

Важливо те, 
що отримується 

в результаті.
Ваша вантажівка — це чарівна машина. У ваших руках вона перетворює  

пальне на перевезення і вигідний бізнес. З Volvo FH ви тримаєте  
під контролем свої витрати на пальне та екологічний вплив.  

І, головне — ви гарантовано отримаєте максимум  
зиску від кожної краплі.

Дані про витрати палива говорять дещо про паливну 
економічність. Але вони не дають повної уяви про 
продуктивність, отримуваної від кожної краплі. Все, 
починаючи від аеродинамічної кабіни Volvo FH та силових 
ліній до послуг управління автопарком, розроблено для 
економії палива без шкоди для експлуатаційних 
характеристик та продуктивності.
 Двигун D13 витискає всю можливу потужність із кожної 
краплі палива. Рясний крутний момент доступний уже на 
малих обертах, а I-Shift обере правильну передачу 
і перемкнеться в потрібний момент. Режими водіння I-Shift 
тепер ще простіші в користуванні.
 Погляньте на I-See, якщо ви хочете економити пальне ще 
простіше. Система оптимізує вашу швидкість та перемикання 
передач відповідно до топографії ваших маршрутів.

 Якщо ви хочете ще більше зменшити свій екологічний 
вплив, не жертвуючи експлуатаційними характеристиками, 
зверніть увагу на газовий Volvo FH LNG.
 Ви долаєте справді великі відстані, виконуючи складні 
завдання? Тоді Volvo FH з I-Save має потенціал водночас 
заощадити ваше паливо, підвищити вашу продуктивність 
та покращити ваш комфорт водіння. Він обладнаний 
двигуном D13TC, який використовує енергію ще ефективніше 
— та пропонує ще більший крутний момент на ще нижчих 
обертах. Назвіть це магією.
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ВА Ш А БЕЗПЕК А

Ви кермуєте. 
З помічником.

Ми хочемо, щоб ви мали повний контроль над своєю вантажівкою.  
Водночас ми хочемо, щоб ви перебували в повній безпеці.  

І, якщо щось станеться, ми хочемо, щоб ви були добре захищені.  
Тому ми вбудували безліч засобів безпеки у Volvo FH.

У цьому класі вантажівок важко перевершити видимість 
з водійського місця у Volvo FH. Широкі вікна, оптимізована 
конструкція дзеркал і кутова камера на стороні пасажира, 
яка дозволяє оглядати зону біля вантажівки зі сторони 
пасажира. Загалом можна підключити до восьми камер — 
щоб отримати оптимальну оглядовість для вашої сфери 
застосування. Система адаптивного управління дальнім 
світлом пропонує чудову видимість, водночас піклуючись 
про інших учасників дорожнього руху. Система адаптивного 
круїз-контролю (ACC) із функцією Stop & Go робить водіння 
на автомагістралях з інтенсивним рухом більш розслабленим. 
Функція круїз-контролю під час руху схилами використовує 
допоміжні гальма для уникнення прискорення і вмикає 
колісні гальма лише за потреби.
 Підтримуючі системи, такі як Система попередження 
зіткнення з функцією екстреного гальмування та Система 

динамічного управління від Volvo з Системою підтримки 
курсової стійкості і Системою утримання смуги, пропонують 
допомогу в ситуаціях, які в іншому випадку могли б мати 
катастрофічні наслідки. Вони тут не для комфорту — вони 
є функціями безпеки, які втручаються для виправлення 
помилок та утримання вас у межах дозволеного. Завдяки 
Dynafleet Safety можна виявляти потенціали для поліпшення.
 У випадку аварії ви сидітимете в найбільш захищеній 
кабіні в транспортній галузі. В тому, що перевищує законні 
вимоги безпеки. Ви під надійною охороною.
 Безпека лежить в основі всього, що ми робимо. Понад 
50 років ми маємо власну команду з дослідження нещасних 
випадків і знаємо, як застосовувати цілісний підхід до 
безпеки. Все це вже включено сюди.
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БЕЗВІДМОВН А РОБОТА

Готовий тоді, коли й ви.
Завантажуйтеся, їдьте та доставляйте вчасно. Саме час,  

коли ви користуєтеся вантажівкою, має значення. Ми створили  
Volvo FH таким, що буде напоготові, коли готові ви, і позбавить  

вас непередбачених простоїв. І ви можете налаштувати  
підтримку до ритму свого бізнесу.

Довговічна вантажівка є фундаментом максимального часу 
безвідмовної роботи. Volvo FH створений, щоб ніколи не 
підвести вас — все, від наших розробок та обраних нами 
матеріалів і до пропонованих нами рішень, гарантує, що ви 
завжди будете на ходу. Витривалий бампер, який не 
зламається. Здвоєна система акумуляторних батарей, яка 
гарантує запуск двигуна, навіть якщо ви інтенсивно 
використовуєте бортове обладнання, перебуваючи в кабіні. 
Це все працює задля вашої безвідмовної роботи.
 З часом компоненти і системи зношуються навіть на 
вантажівці Volvo. Volvo FH може віддалено повідомляти 
сервісній станції про свій стан з метою планування 
технічного обслуговування і ремонту з урахуванням вашого 
фактичного режиму роботи. У такий спосіб ви можете 
поміняти незаплановані зупинки на заплановані операції, 

які потребують менше часу, проведеного на сервісній 
станції, та менших витрат від вас.
 Найкращий спосіб збільшити час безвідмовної роботи 
— це сервісний контракт Volvo Gold Contract, який включає 
в себе все потрібне технічне обслуговування і ремонти 
з фіксованою щомісячною оплатою. Версія Flexi-Gold 
притримується тієї самої концепції, але плата прив'язана 
до вашого фактичного місячного пробігу. Якщо ваш пробіг 
зменшується, те саме відбувається і з витратами на технічне 
обслуговування і ремонт. Це вдалий вибір, якщо інтенсивність 
вашого бізнесу змінюється протягом року. І у вас завжди 
буде вантажівка, готова до роботи тоді, коли й ви.
 Ознайомтеся з веб-сайтом volvotrucks.com.ua або 
поговоріть зі своїм дилером, щоб підібрати послуги 
відповідно до ваших потреб.
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VO LVO FH

Факти. Вибір. Аксесуари.



Індивідуальне створення 
вашого Volvo FH.

Це лише частина із всього різноманіття вибору, доступного  
для пристосування вашого Volvo FH саме до ваших потреб.  
Повні специфікації і всі доступні опції можна переглянути  

у свого місцевого дилера Volvo або на сайті volvotrucks.com.ua

Спальна кабіна

Кабіна Globetrotter

Низька спальна кабіна

Кабіна Globetrotter XL

Кабіна Globetrotter XXL
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Тут наведено лише невелику частину специфікацій — але для вибору доступно набагато більше.
Запитайте вашого дилера або відвідайте volvotrucks.com.ua, щоб дізнатися більше.

Двигуни
13 ЛІТРІВ Максимальна потужність Максимальний крутний момент
D13K420 (309 кВт) 420 к. с. при 1400–1800 об/хв 2100 Н·м при 860–1400 об/хв
D13K460 (345 кВт) 460 к.с. при 1400–1800 об/хв 2300 Н·м при 900–1400 об/хв
D13K460TC (345 кВт) 460 к.с. при 1250–1600 об/хв 2600 Н·м при 900–1300 об/хв
D13K500 (368 кВт) 500 к.с. при 1530–1800 об/хв 2500 Н·м при 980–1270 об/хв
D13K500TC (368 кВт) 500 к.с. при 1250–1600 об/хв 2800 Н·м при 900–1300 об/хв
D13K540 (397 кВт) 540 к.с. при 1460–1800 об/хв 2600 Н·м при 1000–1460 об/хв
G13C420 (309 кВт) газовий 420 к. с. при 1400–1800 об/хв 2100 Н·м при 1000–1400 об/хв
G13C460 (338 кВт) газовий 460 к. с. при 1700–1800 об/хв 2300 Н·м при 1050–1400 об/хв

Коробки перемикання передач
I-SHIFT
12-ступінчаста коробка перемикання передач з дільником і демультиплікатором, з автоматизованою системою перемикання 
передач. Версія з понижуючими передачами полегшує управління автопоїздами загальною вагою до 325 тонн. Версія з подвійним 
зчепленням (SPO2812) забезпечує швидке і комфортне перемикання передач без переривання потоку потужності.

Тип Вища передача Крутний момент двигуна (Н·м) Дозволена вага автопоїзда, тонн
AT2412F Пряма 2400 44
AT2612F Пряма 2600 100
ATO2612F Підвищена передача 2600 100
AT2812F Пряма 2800 60
ATO3112F Підвищена передача 3150 100
SPO2812 Підвищена передача 2800 80

 = Ведучий міст.
 = Неведучий міст (задній додатковий, середній додатковий, передній додатковий або передній міст).

Колісні формули тягача

Колісні формули вантажного автомобіля-шасі

4×2

4×2

6×2
(неведучий 
середній 
додатковий міст)

6×2
(неведучий 
задній 
додатковий міст)

6×2
(неведучий 
задній 
додатковий 
міст)

6×4

6×4

8×2
(подвійний 
передній 
міст)

8×4
(неведучий 
середній 
додатковий міст)

8×2
(потрійний 
міст)

8×4
(подвійний 
передній 
міст)

8×4
(потрійний 
підтримуючий 
міст)

8×4
(потрійний 
неведучий 
задній 
додатковий міст)

10×4
(подвійні 
передні мости, 
неведучий задній 
додатковий міст)
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А КСЕСУА РИ

Ваша вантажівка. 
Ваш шлях.

Volvo FH не повністю завершений, поки ви не сядете за кермо — з усіма  
інструментами і функціональними можливостями, необхідними для  
вашої роботи та життя в дорозі. У нас є аксесуари, щоб повністю  

оснастити вашу вантажівку так, як ви бажаєте. Ваш шлях.

Уважно ознайомтеся з веб-сайтом volvotrucks.com.ua або поговоріть 
зі своїм дилером про те, як зробити вантажівку по-справжньому своєю



1 СИЛОВІ ЛІНІЇ. Двигуни з I-Shift пропонують 
чудове поєднання керованості і паливної 
економічності. Оберіть Volvo FH з I-Save, 
щоб отримати ще більше всього цього. Він 
витискає максимум енергії із кожної краплі 
палива — зі значно більшим крутним моментом 

на нижчих обертах двигуна, більшим комфортом та 
меншим споживанням палива. Саме так ви отримаєте 
максимальний зиск від свого пального.

3ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР. Незалежно від того, 
яку із п'яти кабін Volvo FH ви обрали, у дорозі 
у вас буде вдосталь місця для життя. Зберігання 
речей, комфортний сон, світло зверху і клімат 
в кабіні — все це важко перевершити.

2  ФАРИ. Впізнавана V-подібна форма 
демонструє стрибок в еволюції. І вони не 
тільки надають вантажівкам фантастичного 
вигляду — вони покращують вашу видимість 
та комфорт. Доступні три рівні — від галогену 
до системи адаптивного управління дальнім 

світлом, яка забезпечує максимальну ефективність 
освітлення, одночасно турбуючись про інших учасників 
дорожнього руху.

7 причин обрати Volvo FH.
Це неперевершений досвід магістральних перевезень — і ось чому!

30 | VOLVO FH



4 ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВІД VOLVO. 
Отримайте легке кермування та повний 
контроль в одному пакеті. Динамічне 
управління від Volvo пропонує чудову 
маневреність як при русі вперед, так і назад. 
Крім того, ви також отримуєте допомогу, щоб 

уникнути заносів. А ще він пропонує дистанційне рульове 
управління, щоб полегшити життя, коли частина вашої 
роботи виконується поза кабіною.

6 ІНТЕРФЕЙС ВОДІЯ. Комбінація приладів — 
повністю цифрова і адаптована до вашої 
вантажівки, ваших потреб і вашої специфіки 
водіння. І боковий дисплей, який дає вам 
контроль над усіма своїми засобами комунікації 
і додатками. Все для того, щоб ви могли 

тримати руки на кермі, а погляд — на дорозі.

5 ЛІНІЙКА I-SHIFT. Для Volvo FH у вас є широкий 
вибір обладнання і програмного забезпечення 
в сімействі I-Shift. Режими водіння I-Shift тепер 
ще простіші в користуванні. З понижуючими 
передачами, які дозволяють їздити 
надповільно і надекономно, подвійне 

зчеплення I-Shift Dual Clutch перемикає передачі без 
перерви потоку потужності. I-Shift дозволяє більше 
ніж легко керувати автомобілем у безпечний та 
ефективний спосіб.

7 ОГЛЯДОВІСТЬ. Volvo FH пропонує чудову 
оглядовість завдяки великій площі вікон та 
добре продуманим дзеркалам. Крім цього, 
ви можете додати до восьми камер — одна із 
яких є кутовою камерою на стороні пасажира, 
розміщеною в дзеркалі заднього виду 

з відповідного боку — зображення з якої відображається 
на боковому дисплеї. Це дасть вам контроль над 
дорожньою ситуацією, вантажівкою та вантажем.



VO LVO FH

Зробіть наступний крок.
Еволюція триває. це неперевершений досвід 

магістральних перевезень. Ви — фахівець у своїх 
перевезеннях. Ваш місцевий дилер допоможе вам 
пристосувати свій Volvo FH до своїх задач. Гнучкі 
пакети фінансових послуг та політик страхування 

від Volvo Financial Services допоможуть вам зробити 
правильну інвестицію — та захистити її.

Дізнайтеся більше та побудуйте свою нову вантажівку 
на сайті volvotrucks com.ua
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Деяке обладнання, показане чи згадане, може бути доступне лише як опція чи аксесуар, та може відрізнятися у різних країнах згідно з місцевим законодавством. 
Ваш дилер Volvo з радістю надасть вам більш докладну інформацію. Кольори можуть дещо відрізнятись через недоліки процесу друку. Ми залишаємо за 
собою право змінювати технічні характеристики без попереднього повідомлення.





Сімейна справа.
Еволюція триває в нашому модельному ряді вантажівок.

Дізнайтеся більше у свого місцевого дилера або на volvotrucks.com.ua

VOLVO FH16 Наша найпотужніша 
вантажівка, створена для роботи 
в найвибагливіших умовах. Легко 
тримає високу середню швидкість, 
везучи важкий вантаж горбистими 
шляхами. Забезпечує найвищий 
рівень комфорту в дорозі.

Потужність двигуна: 550–750 к.с.
Кабіни: П’ять розмірів.
Альтернативні види палива: Дизель, 
біодизель, ГРО.

VOLVO FM Універсальна, зручна та 
безпечна вантажівка для зайнятого 
водія. Найкраща для ефективних 
перевезень, де потрібні легке шасі 
і легкий вхід у кабіну. Зручне робоче 
місце з чудовою оглядовістю.

Потужність двигуна: 330–500 к.с.
Кабіни: Шість розмірів.
Альтернативні види палива: Дизель, 
ЗПГ, біодизель, ГРО.

VOLVO FMX Витривала, розумна та 
безпечна вантажівка, яка забезпечує 
найвищий рівень безвідмовної роботи 
і продуктивності навіть у найскладніших 
умовах. Пропонує комфортне водіння 
та чудову оглядовість.

Потужність двигуна: 330–540 к.с.
Кабіни: Шість розмірів.
Альтернативні види палива: Дизель, 
біодизель, ГРО.

VOLVO FE Пропонує високу 
вантажопідйомність у більш 
компактному та гнучкому форматі. 
Легкий у керуванні, з унікальними 
функціями для кращої оглядовості 
та ергономіки. Доступний з повністю 
електричною силовою лінією.

Потужність двигуна: 250–350 к.с.
Електричний: 400 кВт/330 кВт.
Кабіни: Чотири розміри.
Альтернативні види палива: Дизель, 
СПГ, біодизель, ГРО, електрика.

VOLVO FL Пропонує високу 
вантажопідйомність і початкову 
всюдихідність в компактному форматі. 
Легко управляти і легко володіти. 
Доступний з повністю електричною 
силовою лінією.

Потужність двигуна: 210–280 к.с.
Електричний: 200 кВт/165 кВт.
Кабіни: Три розміри.
Альтернативні види палива: Дизель, 
ГРО, електрика.
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