Volvo FH GLOBETROTTER CLUB Edition
Технічна специфікація — Volvo FH Argentina Edition

Ми з гордістю представляємо серію Volvo FH Globetrotter Club Argentina Edition. Ця
високотехнологічна вантажівка доступна у двох ексклюзивних кольорах. А на додаток до
фантастичного зовнішнього вигляду вона має неперевершені технічні характеристики. Вона
створена, щоб відповідати найвищим життєвим запитам в дорозі, та може буде обладнана нашими
найбільш успішними і передовими функціями та інноваціями, такими як I-Shift і Volvo Engine Brake+.
Одним словом, вона створена, щоб оптимізувати ваш бізнес. Volvo FH - гарант Вашої продуктивності
з 1993 року.
СТИЛЬНИЙ ІНТЕР'ЄР
Щойно ви заберетеся в кабіну, вам більше не захочеться із неї виходити. Надзвичайно стильний та зручний
інтер'єр створює відчуття довершеності і витонченості. Увага до безпеки в кожній деталі.
МРІЯ ВОДІЯ
Безпечна кабіна Volvo FH надасть вам найбезпечніше та найкомфортабельніше робоче середовище. Не
тільки для водіння, а й для відпочинку та сну.
БЕЗПЕЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ВАНТАЖІВКА
Прагнення до безпеки закладено в нашу ДНК, і ювілейна вантажівка обладнана новітніми засобами
забезпечення безпеки. Також ми пропонуємо послуги, такі як Курси навчання водіїв і Advanced Fuel
Economy,щоб допомогти водіям використовувати їх вантажівки краще, безпечніше та ефективніше.
ЧЕМПІОН З ПРИБУТКОВОСТІ
Вантажівка оснащена розумними інноваціями і рішеннями. Вони забезпечать вам додаткові часи
безвідмовної роботи і продуктивність водія, що підвищить вашу прибутковість. Можна створити власну
конфігурацію, яка бездоганно задовольнятиме потреби саме вашого бізнесу.
Придбайте 1 вантажівку даної специфікації та отримуйте подорож до Аргентини.

Volvo FH GLOBETROTTER CLUB Edition
Технічна специфікація
FH 4х2 сідельний тягач, 500 к.с. шасі средньої висоти, задня пневмопідвіска
Тип експлуатації
Для гарних дорожніх умов
Транспортний цикл - перевезення на дальні відстані
Топографія переважно рівнинна
Температура навколишнього середовища до +40 ° С, тепліше
дозволяється до 25 годин/рік
Температура навколишнього середовища до -40 ° С, холодніше
дозволяється до 25 годин/рік
Висота центру мас стандартна
Для експлуатації по середньо забруднених дорогах
Загальна вага автопотягу 44 т

Компоновка шасі
Система батарей – Одинарна
Передня підвіска - параболічні ресори середньої жорсткості
Макс. технічне навантаження на передню вісь 7.5 т
Передній стабілізатор середньо-високої жорсткості
Макс. технічне навантаження на задню вісь 13 т
Задній стабілізатор середньої жорсткості
Пневматична підвіска з трьома рівнями висоти для руху автомобіля
Передні гальмівні диски базові

Фургон/тентова платформа зі зсувними бортами

DISC BRAKE DIAM. 410 MM

Ширина машини 2600 мм

EBS пакет "Medium"

Ринок Україна

Додаткове стоянкове гальмо

Базові компоненти
Шасі MEDIUM
1 задня вісь, 1 ведуча, пневматична підвіска
Висока cпальна кабіна для FH
Колісна база 3800 мм
Рівень викидів відпрацьованих газів Euro 6 SCR, EGR, сажевий фільтр

Висота лонжерона рами 266мм
Товщина лонжерона рами 7,5мм
Акумуляторна шухляда в задній частині рами
Гелеві акумулятори, 210 АГ
АКБ, що не обслуговується

Двигун 500 к.с. Euro 6

Датчик заряду АКБ

Моторне гальмо VEB+, включаючи клапан EPG

Відновлювач акумуляторних батарей

Автоматизована 12 ст. КП I-Shift, макс. крутний момент 2600 Нм, маса
автопоїзду 100т.

Вимикач маси з дистанційним керуванням

Задня одиночна одноступенева ведуча вісь RSS1356, 13 т, повна маса
автопотягу до 56 т
Передаточне число 2.50
Пакетні пропозиції

Паливний бак справа, 405л., алюмінієвий, D71
Паливний бак зліва, 900л., алюмінієвий з ящиком з шухлядою
Стандартне розташування паливного баку
Бак для AdBlue справа

Без ринкового бізнес пакету

Бак для AdBlue 100 л

Пакет паливної економічності для магстральних перевезень

Кришка паливного бака із замком

Еко круїз-контроль(з клавішами управління eco-roll та I-cruise на
рульовому колесі)

Заливна горловина із системою, запобігаючою випаровуванню

ТОПОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ НА ОСНОВІ НАВІГАЦІЙНИХ МАП

Горизонтальний глушник, напрям вихлопної труби назад

Тип програмного забезпечення КПП (I-shift): для магістральних
перевезень

Два противідкатні башмаки, що складаються

Функція вимикання двигуна при роботі на холостих обертах
Насос гідропідсилювача змінного об'єму
Пакет аеродинамічного обладнання
Гнучкі аеродинамічні подовжувачі бічних крил
Спойлер на даху
Бічні спойлери кабіни подовжені
Спойлери на шасі подовжені
Бічний протипідкатний захист стандартний
Пакет для відпочинку для 2 чоловік (2BED)
Тримач для пляшки водія та в спальному відсіці
Речові ящики в задній верхній частині кабіни стандартні
Стоянковий опалювач кабіни 2 кВт
Додаткові полиці в передніх речових відсіках з роло дверками
Блок керування стоянковим опалювачем та внутр. освітленням в
спальному відсіці
Регульована по висоті верхня спальна полиця 700 мм шириною, кут
складання 52 градуси

Упори для коліс, попереду
Задні та бокові габаритні ліхтарі
Один передній буксирувальний пристрій
Довжина заднього звису рами 1015 мм
Один передній буксирувальний пристрій
Електричні з'єднання з причіпом 2х7-ми пінові розетки
Пневматичні з'єднання з причепом згідно вимог ЄС
Положення роз'ємов для з'єднання з причепом на кронштейні позаду
кабіни
Управління гальмівною системою причепа з підрульового важеля в кабіні
Функція автоматичної активації гальмів причепу на низьких швидкостях
Бризговики передньої вісі з антирозпилюючим покриттям
Розрахунок висоти встановлення крил відповідно вимог ЕС
Задні крила базова версія
Базова висота задніх крил
Протирозбризгуючі бризковики задньої осі
Сталевий ресивер

Ночне внутрішнє освітлення кабіни з реостатом

Світлодіодні задні ліхтарі

Аудіосистема високого рівня

Стоп сигнал з функцією сигналізації аварійного гальмування

AM/FM AUDIO SIGNAL

Зарядний пристрій змонтований в відсіку АКБ позаду

Додатковий інформаційний дисплей, розширені характеристики
Без зовнішнього підсилювача
Пакет оглядовості плюс
Фари головного світла - біксенонові (ближнє та дальнє світло)
Омивач фар головного світла
Додаткові фари для повороту
Автоматичне перемикання світла, ближній світ
Датчик дощу
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2 знака аварійної зупинки

Шини та диски
Шини для регіона Європа

Аптечка

Сталеві колісні диски

Комплект запасних ламп і запобіжників

Колісні ковпаки

Первина мова документації російська

Шина передній осі 385/55R22.5 Bridgestone, Ecopia H Steer-001

написи Англ./Нім.

Повідне колесо 315/70R22.5

Перша додаткова мова, Російська

Bridgestone, ecopia h-drive 002

Шина запасного колеса аналогічна передній

Друга додаткова мова, Польська

Запасне колесо в транспортному положенні (на рамі)

Без другої мови документації

Домкрат (12 т)

Підставка для записів

Повний набір інструментів

Служба допомоги в дорозі з голосовим каналом, сервіс активований

Без системи контролю тиску в колесах
Шланг для підкачки коліс, 10 - 20 м
Обладнання силової установки
Селектор КПП I-Shift у вигляді важеля
Можливість ручного перемикання передач в автоматичному режимі
Програмне забезпечення КПП I-Shift базове
Базові налаштування I-Shift для роботи з коробкою відбору потужності
Однодискове сухе зчеплення, діаметр 430мм, версія B
Мех. масляний охолоджувач (вода/масло) коробки передач
2-циліндровий компресор, 900л/хв.
Високий повітрезабірник
Двоступеневий повітряний фільтр
Генератор 24В, 150А
Рівень зовнішнього шуму не більш 80 Дб, ЕС
Стандартні умови застосування трансмісії
Підкачувальний насос ручний
Паливний фільтр з рециркуляційним підігрівом
Передпусковий підігрів
Пластиковий піддон двигуна
Внутрішнє обладнання кабіни, керування
Без контролю режиму ESP
Контроль регенерації фільтру частинок (DPF)/автозапуск/ручний
старт/ручне блокування
Розташування керма - зліва
Шкіряне оздоблення керма
Регульоване по висоті, вильоту та куту нахилу рульове колесо

Внутрішнє обладнання кабіни, проживання
Оббивка текстильна DYNAMIC, стандартна
Сидіння водія - "COMFORT" з пн.підвіскою, з підігрівом, з інтегрованим
пасом безпеки
Паси безпеки сидіння водія червоного кольору
Сидіння пасажира - "STANDARD" з пн.підвіскою
Два підлокотника на сидінні водія
Шкіряні підлокотники сидіння
Сталевий поручень підйому в кабіну
Гумові килимки
Нижня спальна полиця, що складається, 800 мм
Матрац для нижньої спальної полиці напівжорсткий
Покривало матрацу базове
Сітка безпеки на спальній полиці
Місця для зберігання, базовий варіант
Холодильник, 33 л., під спальною полицею з морозильною камерою
Дві лампи для читанні на гнучких кронштейнах
Люк на даху кабіни з ручним приводом (тоноване скло)
Маленьке дзеркало
Підготовка для встановлення телевізора в кабіні
Додаткова ізоляція кабіни
Зовнішнє обладнання кабіни
Загальна висота автомобіля макс. 4.0 м
Поліпшений рівень оздоблення екстер'єру
BLUE/RAL 5012
Тоноване скло
Калене скло дверей кабіни

Тахограф цифровий (1 день, калібрований згідно вимог ЄС)

Центральний замок з пультом дистанційного керування

Обмежувач швидкості до 90 км/год

Пластиковий передній бампер

Облицювання панелі приладів темно-сіра/чорна

Спойлер під переднім бампером

Базовий пакет електронної системи стабілізації ESP

Передній протипідкатний захист

Система попередження зіткнень з функцією екстреного гальмування

Протимоскітна сітка перед радіатором

та адаптивний круїз -контроль

Механічний привід насосу підйому кабіни

Система підтримки при зміні смуги

Передня підвіска кабіни пневматична

Без набору для чищення вітрового скла

Задня підвіска кабіни пневматична

Кліматична установка - кондиціонер з електронним керуванням

Замок капота, відмикання з кабіни/зовні

(клімат-контроль)
Імобілайзер

Панорамні дзеркала з дзеркалами мертвої зони, електропривід,
електропідігрів

Електросклопідйомники з обох боків, автоматичний режим

Зовнішнє дзеркало перед вітровим склом

піднімання/опускання з боку водія

Зовнішній сонцезахисний козирок кабіни

Внутрішній бічний сонцезахисний козирок з боку водія

Сталевий захист передніх фар

Передня висувна протисонячна шторка з ручним керуванням Нижня

Денне освітлення, світло-діоди LED

центральна частина панелі приладів з відсіком для речей Два

Протитуманні фари, білого кольору

відкритих речових відсіка (за кришкою) на горі центральної частини
панелі приладів
Звуковий сигнал руху заднім ходом 90 Дц
Підготовка для системи плати за проїзд (Німеччина)
Індикатор навантаження на вісь
Вогнегасник 3 кг, написи на шведській/англ. мовах

Ідентифікаційні вогні автопоїзда, жовті
Два отвори на даху кабіни для додаткової електропроводки
Підсвітка знака над вітровим склом
Пневматичний звуковий сигнал на даху (два горна, один тон)
Антена для рації на даху кабіни (без електропроводки)
Емблеми, знаки, встановлені
BUMP-SP MOUNTED
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Підготовка для встановлення надбудови
Підрамник сідла: ISO LOW
Висота самого сідла 150 мм
Марка сідла: JOST JSK 37
Сідло зі стандартним рівнем обслуговування
Діаметр зчіпного шквореня 2" (50 мм)
Положення сідла: 675 мм перед ведучою віссю
Площадка за кабіною
Лампа освітлення сідла, біла
Система визначення підключення причепу що має світлодіодне
освітлення
Послуги
DYNAFLEET VEHICLE HEALTH SERVICE,MONTHLY
Шлюз системи телематики з GSM/GPRS/3G модемом та WI-FI
Комплект обладнання Дайнафліт "Паливо та навколишнє
середовище", передплата на 1 рік
Комплект обладнання Дайнафліт "Місцезнаходження", передплата на
1 рік
Без сервісу «Місцезнаходження» з підвищеною частотою запитів
Підписка топографії на 5 років
Клавіша виклику екстреної допомоги на дорозі з мікрофоном, VAS
(VOLVO ACTION SERVICE)
Мобільний додаток «My Truck»
Заміна тимчасового кабелю АКБ

