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ว่ากันว่าของดีอยู่แล้วก็อย่าไปเปลี่ยน แต่เราเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ  
เราเพิ่มคุณสมบัติใหม่อยู่เสมอเพื่อเพิ่มความสบายในการขับข่ี การประหยัดน�้ามัน 
เชื้อเพลิง และความปลอดภัย อีกทั้งยังท�าให้รถบรรทุกมีประโยชน์เพิ่มขึ้นในการประยุกต์
ใช้งานและงานด้านการขนส่งหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น
 สัมผัสกับไดนามิกเสตียริ่ง ประดิษฐกรรมสุดยิ่งใหญ่นับจากพวงมาลัยพาวเวอร์ 
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลังใหม่ส�าหรับงานในเหมือง ระบบใหม่
ในตัวส�าหรับบริการและสาระบันเทิง รวมถึง I-Shift ใหม่ล่าสุดพร้อมเกียร์ไต่คลานช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและความสบายในการขับข่ีไปอีกข้ัน ยินดีต้อนรับคุณสู่อนาคต

รถบรรทุกแห่งอนาคต 
มีขีดความสามารถ 
เพิ่มไปอีกขั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลจ�าเพาะที่สมบูรณ์ โปรดไปที่ www.volvotrucks.com 32



ภาพรวม

เครื่องยนต์ดีเซลของวอลโว่
เครื่องยนต์ 13 ลิตร ประหยัดเชื้อเพลิง 
และแรงบิดสูง ก�าลังสูงสุด 540 แรงม้า  
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับงานของคุณ  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 22

การควบคุมน�้าหนักบรรทุก
ECS4 คือระบบกันสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นล่าสุดจากวอลโว่ พร้อมพบกับ 
อุปกรณ์ใหม่ล่าสุด รีโมทแบบไร้สาย  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 42

การควบคุม
เราได้ออกแบบทุกชิ้นส่วนของรถบรรทุก 
เพื่อให้ได้การบังคับเลี้ยวที่มั่นคงและแม่นย�า  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 16

อินเทอร์เฟสของผู้ขับขี่
แผงหน้าปัดและหน้าจอสัมผัสใหม่เป็น 
อินเทอร์เฟสของผู้ขับขี่ระดับแนวหน้า 
ของอุตสาหกรรม  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 18

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่
ความปลอดภัยในระดับแนวหน้าคือจุดเด่น 
พื้นฐานของวอลโว่ ระบบช่วยเหลือผู้ขับข่ี 
ขั้นสูงของเราจะช่วยป้องกันการเกิด 
อุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 44

ไฟหน้า
ไฟหน้าแบบไดนามิก ไฟสว่างคงที ่
ขณะเลี้ยว ไฟสูงที่มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งข้ึน และอื่นๆ อีกมากมาย  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 40

วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง
ประดิษฐกรรมชิ้นยิ่งใหญ่ที่สุดถัดจาก 
พวงมาลัยพาวเวอร์นี้จะช่วยผ่อนแรงใน 
การบังคับทิศทางและมีความแม่นย�าถึงขีดสุด  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 6

ตัวยกเพลาคู่
ใช้งานเพลาขับพิเศษกับเพลาขับคู่เพียงเมื่อคุณ
ต้องการ ตัวยกเพลาคู่ลดการสิ้นเปลืองน�้ามัน 
ท�าให้วงเลี้ยวกระชับ และเพิ่มการยึดเกาะถนน 
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 28

I-SEE*
ปฏิวัติวงการด้วยระบบควบคุมความเร็วคงที ่
ที่ช่วยวางแผนล่วงหน้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่
ล่าสุดของเราที่เพิ่มลงในซอฟแวร์ I-Shift  
อันชาญฉลาด ประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 5%  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 20

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลัง
พบกับการติดตั้งล้อหลังพร้อมระบบกันสะเทือน 

แบบถุงลม ที่ใครๆ ต่างเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาใน
ระดับสะเทือนวงการ ซึ่งในปัจจุบันคุณสามารถม ี

การติดต้ังที่เบากว่าแต่มีน�้าหนักบรรทุกได้มากขึ้นได้  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 26

สภาพพร้อมใช้งาน 
เกตเวย์เทเลเมติกช่วยให้ Volvo FH  

สามารถติดต่อฝ่ายซ่อมบ�ารุงได้จากทุกที่  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 38

ภายในห้องโดยสาร
ห้องโดยสารให้พื้นที่กว้างขวาง 

กว่าที่เคย และมีคุณสมบัติมากมาย  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 12–15

มุมมองโดยละเอียด 
ของ Volvo FH

I-SHIFT
ขับขี่ได้สะดวก และมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ประหยัด
น�้ามัน มีให้เลือกในรูปแบบใหม่แล้วในขณะนี้:  
พร้อมเกียร์ไต่คลานส�าหรับงานที่หนักกว่าที่เคย  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 8–11

อินเตอร์เฟซการประกอบตัวถัง
ยิ่งใช้เวลาน้อยลงมากเท่าไหร่ที่ศูนย์ผู้ประกอบ 

ตัวถัง ก็ยิ่งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได ้
มากเท่านั้น รถบรรทุกมีคุณสมบัติด้าน 
แชสซีที่ชาญฉลาดมากมายที่ช่วยคุณได ้ 

ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 32

อุปกรณ์เสริม
ปรับแต่งรถบรรทุกของคุณให้เหมาะ 

กับงานและความต้องการของคุณ  
และท�าให้รถบรรทุกสามารถท�างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 48

ดูข้อมูลจ�าเพาะ 
บางส่วน 
ในหน้า 46–47

24
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สมรรถนะและเช้ือเพลิง
เราได้พัฒนาระบบส่งก�าลังที่เป็นแบบเฉพาะ 

เพื่อช่วยเสริมสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น  
และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น  

ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 24

สลีปเปอร์แคปแบบต�่า
ห้องโดยสารแบบต�่าพิเศษนั้นเหมาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับงานก่อสร้างและการท�าเหมืองแร ่ 
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 30 

กระจกมองหลัง
กระจกตามหลักอากาศพลศาสตร์ กล้องมอง
หลัง และเสา A-pillar แบบตั้งตรงมอบ 
การมองเห็นในแบบที่คุณไม่เคยพบมาก่อน  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 34



วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง

ตอบสนองแม้ค�าสั่ง 
ที่เล็กน้อยที่สุดจากคุณ
อะไรอื่นใดก็ไม่ส�าคัญเท่า
ประดิษฐกรรมสุดยิ่งใหญ่ถัดจากพวงมาลัยพาวเวอร์นี้พร้อมให้ใช้งานแล้วในรถบรรทุกเพื่อการผลิตในปริมาณสูง ซึ่งมีทั้งเพลาหน้า 
แบบเดี่ยวและคู่ วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง (Volvo Dynamic Steering) อาศัยแนวคิดที่ผ่านการจดสิทธิบัตรรับรอง และจะเปลี่ยนรูปแบบการ
ขับขี่ของคุณไปโดยสิ้นเชิง เมื่อได้ลอง คุณจะไม่อยากกลับไปใช้รถบรรทุกปกติทั่วไปอีกเลย แม้แต่รถยนต์ของคุณก็อาจด้อยความส�าคัญลง
เมื่อเปรียบเทียบกัน

ขับสบายไม่เหนื่อยแรง
วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง ลดแรง 
ที่ต้องใช้ในการบังคับเลี้ยวได้ 
สูงสุดถึง 85%

6 7

ที่ความเร็วต�่า:
ขับขี่ด้วยน้ิวเดียว นั่งขับแบบสบายหลัง
วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง น�าเสนอเพื่อเปลี่ยนชีวิต
ประจ�าวัน และอนาคตของคุณ เพราะคุณไม่จ�าเป็น 
ต้องเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมรถบรรทุกอีกต่อไป
ขณะขับที่ความเร็วต�่า วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง  
มอบแรงบังคับเลี้ยวได้ทั้งหมดที่คุณต้องการ  
คุณจึงสามารถขับรถบรรทุกโดยใช้นิ้วเดียวได ้
อย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณควบคุมรถ 
ได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดอาการเกร็ง 
ที่คอและไหล่ของคุณได้อย่างเห็นผล

เมื่อถอยรถ:
ควบคุมได้สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเกร็ง
กล้ามเน้ือ
การถอยรถบรรทุกที่มีน�้าหนักบรรทุกเต็มเป็นงานที่
ท้าทายและต้องใช้ความพยายามมากที่สุดอย่างหนึ่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณต้องมุ่งความสนใจ 
ทั้งหมดไปที่สภาพการขับข่ีโดยรอบ แต่จะไม่เป็นเช่นนั้น
ด้วย วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง คุณสามารถถอยรถ
ได้อย่างแม่นย�าสูงสุด โดยแทบไม่ต้องเหนื่อยแรง และ
ทันทีที่คุณปล่อยการควบคุมพวงมาลัย พวงมาลัย
จะกลับสู่ต�าแหน่งปกติโดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดอาการ
เกร็งกล้ามเนื้อได้มากข้ึน 
 นอกจากนี้ หากคุณจ�าเป็นต้องถอยรถเป็นระยะ
ทางไกล เรามีคุณสมบัติรองรับที่ไม่เหมือนใคร ความ
เสถียรในการขับเคลื่อนไปตามเส้นทางมีประสิทธิภาพ
สูงที่ช่วยให้คุณถอยรถบรรทุกและรถพ่วงได้มากกว่า
หนึ่งร้อยเมตรโดยไม่เคลื่อนออกนอกเส้นทาง

ที่ความเร็วสูง:
ป้องกันสิ่งรบกวนที่พาคุณออกนอกเส้นทาง
การขับตรงไปข้างหน้าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครคิด จริงๆ  
แล้วคุณมักต้องเผชิญอาการสะดุดจากร่องแคบ 
บนถนน หลุมบ่อ และเครื่องหมายต่างๆ บนผิวถนน  
หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางหลังจากการเบรกบนพื้นผิว 
ที่มีแรงเสียดทานแบบผสม ซึ่งจริงๆ แล้วบางครั้งลม 
ปะทะจากด้านข้างก็อาจรบกวนการขับข่ีของคุณได้
 วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
เหล่านี้โดยสิ้นเชิง เพียงจับพวงมาลัยหลวมๆ มุ่ง 
ความสนใจไปที่การจราจร และตรวจเช็คให้แน่ใจว่า 
รถบรรทุกจะไม่เปลี่ยนทิศทางจนกว่าคุณจะต้องการ

ลักษณะการท�างาน

วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งตัว 
ที่เชื่อมต่อกับเฟืองพวงมาลัย ECU (ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า)  
จะสามารถระบุถึงทิศทางที่รถบรรทุกจะเคลื่อนไปเช่นเดียวกับความ
ต้องการของผู้ขับข่ี โดยการรับสัญญาณเข้าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ
 ระบบควบคุมการท�างานของมอเตอร์ 2000 ครั้งต่อวินาทีโดย 
ใช้หลักการที่เรียกว่า "ทอร์กโอเวอร์เลย์" เพื่อแก้ไขการบังคับเลี้ยว 
ที่ไม่เป็นไปตามต้องการ และเพื่อเพิ่มแรงบิดพิเศษเมื่อจ�าเป็น คุณสมบัติ
ทั้งหมดนี้จะสร้างสัมผัสการควบคุมทิศทางที่สมบูรณ์แบบและสม�่าเสมอ 
ไม่ว่าน�้าหนักบรรทุกและยางจะเป็นอย่างไร



I-SHIFT

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน *I-See มีเฉพาะในตลาด Euro 5 และ Euro 6 เท่านั้น 9

ขับขี่อย่างสบาย
ให้เท้าซ้ายของคุณได้ผ่อนคลาย

ระบบเกียร์ I-Shift ช่วยท�าให้การขับขี่เพลิดเพลิน  
คุณสามารถนั่งอย่างปลอดภัยและให้ความสนใจกับ
สิ่งอื่นได้โดยไม่ต้องใช้แป้นคลัตช์ ระบบเกียร์ I-Shift 
มีระบบอัจฉริยะในตัวส�าหรับเลือกใช้เกียร์ที่เหมาะสม
โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วตลอดเวลาการขับข่ี และ
ซอฟต์แวร์ยังมีการเปลี่ยนเกียร์ที่แม้แต่ผู้ขับข่ีที่เก่ง
ที่สุดก็ไม่สามารถท�าได้ และหากคุณต้องการเลือก
เปล่ียนเกียร์เอง คุณก็สามารถท�าได้ คุณสามารถ
ใช้และเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองโดยใช้ปุ่มต่างๆ ตรง
ต�าแหน่งคันเกียร์ 

ให้ I-Shift ช่วยคุณประหยัดน�้ามัน 
เชื้อเพลิง ให้เงินไหลคืนกลับมาหาคุณ

ระบบเกียร์ I-Shift ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วย
ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง อย่างแรกคือมีการสูญเสีย
พลังงานภายในน้อย กล่าวคือน้อยกว่าเกียร์ธรรมดา 
แต่น่ีคือระบบไฟฟ้าที่สร้างความแตกต่างได้อย่าง
แท้จริง เมื่อขับรถในโหมดประหยัด การเปลี่ยนเกียร์
ทุกคร้ังจะถูกจังหวะเวลา เพื่อให้เครื่องยนต์ท�างานใน
ช่วงความเร็วรอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังมี
ระบบ I-Roll ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้ขณะขับลงเขา 
โดยจะปิดการท�างานเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเพื่อใช้
โมเมนตัมของรถแทนน�้ามันเชื้อเพลิง ผลลัพธ์ก็คือ  
มีปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงลดลงถึง 2%
 หากยังไม่พอ สามารถเพิ่ม I-See* เพื่อประหยัด
มากย่ิงขึ้น ศึกษาเพิ่มเติมที่ หน้า 20

ตัวเลือกที่เหนือความคาดหมาย
I-Shift แบบไม่มีคันเกียร์

ถ้าคุณเคยชินกับการขับโดยใช้ I-Shift คุณอาจ
สังเกตเห็นว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้คันเปลี่ยนเกียร์มากนัก 
ด้วยเหตุนี้ Volvo FH จึงให้คุณสามารถเลือกที่จะ 
ไม่ใช้อุปกรณ์สองอย่างนี้ควบคู่กัน และเปลี่ยนแทน
ด้วยสวิตช์สี่ตัวบนแผงควบคุม (ซึ่งแน่นอนว่า 
เอื้อมถึงได้ง่ายเหมือนเดิม) การเพิ่มพื้นที่ว่างอันมีค่า 
นี้ช่วยให้คุณขยับเคลื่อนไหวภายในห้องโดยสารได ้
ง่ายข้ึนอีกเล็กน้อย

เมื่องานหนักหน่วงจริงๆ ระบบเกียร์ I-Shift ส�าหรับงานหนักก็ช่วยให้งานง่ายขึ้น
หากคุณต้องท�างานหนักในภูมิประเทศที่เป็นเนินชัน ก็นับได้ว่าคุณโชคดี เนื่องจากขณะนี้คุณก็สามารถใช้ระบบเกียร์ I-Shift ที่เหมาะสม
กับความต้องการโดยเฉพาะของคุณด้วยเช่นกัน โดยให้ความสบายและการประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งเป็นคุณสมบัติของเกียร์ I-Shift
 เราได้พัฒนาคลัตช์พร้อมกลไกแดมเปอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงคลัตช์และซอฟต์แวร์ควบคุมเกียร์ใหม่ส�าหรับ 
แรงบิดสูง ผลลัพธ์ที่ได้คือเกียร์ I-Shift ที่ปรับสภาพให้เหมาะสมอย่างลงตัวกับงานป่าไม้และการก่อสร้าง รวมถึงการประยุกต์ใช ้
งานหนักอื่นๆ หากนี่ยังไม่พอ โปรดลองดูระบบเกียร์ I-Shift พร้อมเกียร์ไต่คลาน ศึกษาเพิ่มเติมที่ หน้า 10

ลักษณะการท�างาน

อาจดูแปลก ภายใต้ระบบเกียร์ I-Shift แม่แบบ 
ระบบเกียร์ที่ทันสมัยนี้ได้ซ่อนเกียร์ธรรมดาที่ไม่ได้ 
ซิงโครไนซ์แบบเดิมเอาไว้ (จึงมีรูปแบบกะทัดรัดและ 
การสูญเสียน�้ามันเชื้อเพลิงภายในน้อย) แน่นอนว่า
ระบบเกียร์ I-Shift มีประโยชน์มากยิ่งกว่านั้น  
ความลับอยู่ที่ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
ซึ่งท�าหน้าที่ควบคุมระบบนิวแมติกส์ที่จัดการคลัทช ์
และการเปลี่ยนเกียร์ เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ 
ความเร็วรถ การเร่งความเร็ว น�้าหนัก เกรดถนน 
ความต้องการแรงบิด และอื่นๆ อย่างสม�่าเสมอ  
รถจะสามารถท�าการเปลี่ยนเกียร์ได้โดยมีความแม่นย�า
สูง และยังสามารถสื่อสารกับเครื่องยนต์อย่าง 
ใกล้ชิด ซึ่งมีท�าให้มีการปรับความเร็วรอบและการ 
เบรกด้วยเครื่องยนต์ส�าหรับการเปลี่ยนเกียร์ที่
รวดเร็วและนุ่มนวล

คุณชอบระบบเกียร์ I-Shift หรือไม่ 
ซอฟต์แวร์จะช่วยปรับระบบเกียร์ I-Shift ให้เหมาะสมกับสภาพ
การขับขี่ของคุณ เลือกแพคเกจเสริม 4 แบบได้ดังนี้: ขนส่ง
ระยะทางไกล หรือ Long Haul ส�าหรับการขับข่ีบนทางหลวง
ที่มีประสิทธิภาพ, ขนส่งกระจายสินค้า หรือ Distribution 
พร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะส�าหรับการขับเคลื่อนในระยะประชิด, 
ขนส่งเพื่องานก่อสร้าง หรือ Construction ส�าหรับจัดการ
กับสภาพถนนที่ยากล�าบากมากยิ่งขึ้น และขนส่งเพื่องาน
บรรทุกหนัก หรือ Heavy Duty Transport ซึ่งมีระบบเกียร์ 
I-Shift ส�าหรับการบรรทุกน�้าหนักรวมที่มากกว่า 85 ตัน 

ลืมกระปุกเกียร์แบบเดิม

แล้วขับฉลุยได้เลย



37:1

I-SHIFT พร้อมเกียร์ไต่คลาน
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I-Shift ใช้งานได้อเนกประสงค์และช่วยให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้น เกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับตัวเลือกเกียร์
ส�าหรับไต่ทางชันหนึ่งหรือสองชุด รวมถึงตัวเลือกเกียร์ถอยหลังเสริม

สตาร์ทเม่ือใดก็ได้ที่ต้องการ
หากคุณบรรทุกน�้าหนักมาก คุณจะทราบดีว่าการ
ออกตัวจากจุดหยุดนิ่งนั้นท�าได้ยากในบางครั้ง  
โดยเฉพาะในสภาพภูมิประเทศที่เป็นเนิน หรือสภาพ
ถนนที่ย�่าแย่ สุดท้ายแล้ว คุณอาจต้องเอาสินค้าลง
หรือแม้แต่ขอรถลากจูง ซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อสภาพ 
พร้อมใช้งานและประสิทธิภาพการท�างาน ติดตั้ง FH 
พร้อมเกียร์ไต่คลาน แล้วคุณจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป 
ความสามารถในการสตาร์ทจะดีขึ้นอย่างมาก และ 
แรงเครียดบนคลัตช์จะลดลงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องท�าการซ่อมแซมที่ไม่จ�าเป็น 

วิธีลัด 
สู่ประสิทธิผล 
ผ่อนความเร็วลง

ไต่ช้าๆ วิ่งอย่างประหยัด
เกียร์ไต่คลานช่วยเพิ่มการประหยัดเชื้อเพลิงได้จริง
หรือไม่ ได้แน่นอน เนื่องจากแต่ก่อน คุณมักจ�าเป็น
ต้องยอมสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถสตาร์ท
เครื่องได้ แต่เมื่อใช้เกียร์ส�าหรับไต่ทางชัน เราสามารถ
ปรับแต่งรถบรรทุกให้มีอัตราทดเพลาหลังที่เร็วข้ึน 
ช่วยให้รถท�าความเร็วคงที่ได้ที่รอบเดินเครื่องยนต ์
ต�่ากว่าปกติมาก ขณะที่คุณขับข่ีบนถนนที่มีสภาพดี 
พอสมควร ซึ่งจะช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
ได้มากสองถึงสามเปอร์เซ็นต์

พร้อมรับสภาพแสนหฤโหด
เกยีร์ไต่คลานช่วยเสริมความคล่องตัวให้กับรถบรรทุก 
ช่วยให้คุณสามารถใช้รถบรรทุกคันเดิมในสภาพการ
ขับข่ีและงานที่หลากหลาย ขับทั้งบนถนนปกติและบน
ถนนลูกรังใช่ไหม ต้องการขนส่งสินค้าบรรทุกน�้าหนัก
มากถึง 325 ตันใช่ไหม ท�างานที่ความสูงเหนือ 
ระดับน�้าทะเลมากใช่ไหม เป็นงานที่ต้องใช้ความเร็วต�่า
มากใช่ไหม ไม่มีปัญหา

ควบคุมได้สมบูรณ์แบบในทุกทิศทาง
การขับขี่ด้วยความเร็วต�่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด 
อย่างหนึ่งของงาน ด้วยอัตราทดเกียร์สูงถึง 32:1 
(และสูงถึง 37:1 ขณะถอยหลัง) เกียร์ไต่คลานช่วยให้
คุณสามารถขับข่ีได้ช้ากว่าที่เคย ที่ความเร็วครึ่งหนึ่ง
เมื่อเทียบกับเกียร์ I-Shift แบบทั่วไป คุณสามารถ
ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ ท�าให้สามารถขับข่ี
ด้วยความแม่นย�าสูงได้อย่างง่ายดายแม้ในสภาพ 
การท�างานที่ย�่าแย่

เกียร์ขนาดเพรียวบาง
โมดูลเกียร์ส�าหรับไต่ทางชันจะช่วยให้เกียร์ I-Shift  
มีความยาวเพียง 120 มม. และน�้าหนักเพียง 48 กก. เท่านั้น



ภายในห้องโดยสาร

โกลบทรอทเตอร ์
ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่

ดูคุณสมบัต ิ
เพิ่มเติมได้ที ่
ด้านหลัง
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มีที่เหลือมากมายให้กับสิ่งของ

เตียงนอนที่กว้างขวางและนุ่มสบาย 
ส�าหรับการนอนหรือพักผ่อน

การปรับพวงมาลัยที่ปลอดภัยต่อแผ่นหลัง 
ด้วยระบบปรับแกนพวงมาลัย

แผงควบคุมที่ทันสมัยและ 
ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์

เครื่องท�าความเย็นขณะจอดรถในตัว

พื้นที่กว้างขวางระหว่างล้อกับใต้ท้องรถ

มีเพียงท้องฟ้าเท่านั้น 
ที่จะขวางกั้นได้
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ภายในห้องโดยสาร

ระบบ ECC พร้อมเซนเซอร์ควบคุม
คุณภาพอากาศ
ระบบควบคุมสภาพอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส ์
พร้อมด้วยช่องระบายอากาศล�้าสมัย เซ็นเซอร ์
และตัวกรองอากาศจ�านวนมากจะจัดการกับอากาศ
ก่อนท่ีคุณจะสูดหายใจเข้าไป ผลที่ได้คือคุณภาพ
อากาศท่ีดี การละลายน�้าแข็งที่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อม
ที่ไม่มีลมพัดผ่าน

ระบบเสียง
ระบบเสียงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการส�าหรับเสริม
ประสบการณ์การรับฟังในห้องโดยสาร เข้าถึงบริการ
สตรีมสื่อ อาทิ Spotify, Deezer และ TuneIn มี 
DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) 
เป็นตัวเลือก 

การปรับพวงมาลัยที่ปลอดภัยต่อแผ่นหลัง
ด้วยระบบปรับแกนพวงมาลัย
พวงมาลัยแบบปรับได้พร้อมระบบปรับแกนพวงมาลัย 
20 องศาท�าให้สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย  
พับออกได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณเข้าหรือออกจาก
ห้องโดยสาร ควบคุมได้อย่างสะดวกด้วยแป้นเหยียบ

มีเพียงท้องฟ้าเท่านั้นที่จะขวางกั้นได*้
หน้าต่างเพดานที่เป็นกระจกสีช่วยแต่งเติมความรู้สึก
โอ่โถง และเป็นทางออกฉุกเฉินยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่คุณ
เคยเห็นมา มีที่กันแสงอาทิตย์และม่านกันยุง และท�างาน
กับบานเปิดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าได้อย่างลงตัว

ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้ว
ปุ่มส�าหรับระบบควบคุมความเร็วคงที่ เสียง โทรศัพท์ 
และข้อมูลบนหน้าจอแสดงผล ให้คุณสามารถควบคุม
พวงมาลัยได้อย่างมั่นใจ

เคร่ืองท�าความเย็นในตัวขณะจอดรถ
พิกัดความเย็นที่เหนือกว่า โดยไม่มีการสูญเสีย
เนื้อที่ในรถหรือคุณสมบัติด้านอากาศพลศาสตร์ 
I-ParkCool เป็นเครื่องท�าความเย็นขณะจอดรถ 
ในตัวที่ช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีในเวลากลางคืน  
และประหยัดเชื้อเพลิงในช่วงกลางวัน

เตียงนอนที่กว้างขวางและนุ่มสบายส�าหรับ
การนอนหรือพักผ่อน
ไม่ต้องนอนอย่างอึดอัดอีกต่อไป ด้วยเตียงล่าง 
ที่กว้างขวางและนุ่มสบายในระดับเฟิร์สคลาส  
นอกจากนี้ยังมีเตียงแบบยืดหดได้ที่มีขนาดกว้างมาก 
และส่วนศีรษะก็สามารถเอียงขึ้นได้ถึง 55 องศา 

มีที่เหลือมากมายให้กับสิ่งของ
คุณสามารถเก็บทุกอย่างได้เป็นที่เป็นทาง ช่องเก็บ
ของด้านหน้า ใต้เตียง ด้านหลังและด้านนอกที่กว้าง
ขวางสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ได้ อีกทั้งยังมีช่องอเนกประสงค์ส�าหรับเก็บสิ่งของ
เล็กๆ น้อยๆ

แผงควบคุมที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลัก
สรีรศาสตร์
แผงควบคุมรูปทรงโค้งมนไม่เพียงแต่ดูสวยงามเท่านั้น 
แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อต�าแหน่งการขับข่ีที ่
ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และมีความสะดวกสบาย 
ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเอื้อมใช้งานปุ่ม เครื่องมือ และ 
ช่องเก็บต่างๆ ได้ง่าย

พื้นที่กว้างขวางระหว่างล้อกับใต้ท้องรถ
ไม่ต้องมีอะไรมาติดที่หลังล้อ ระยะการปรับที่นั่งระดับ
โลกรวมทั้งหมด 24 ซม. จากด้านหน้าไปด้านหลัง 
ท�าให้ผู้ขับขี่ทุกรูปร่างนั่งได้อย่างสะดวกสบาย

ควบคุมทุกอย่างได้แม้อยู่บนเตียงนอน
แผงควบคุมที่เตียงระดับสูงให้คุณควบคุมระบบ 
ไฟภายใน นาฬิกาปลุก ฮีทเตอร์ขณะจอดรถ  
เครื่องท�าความเย็นขณะจอดรถ ระบบเสียง  
หน้าต่าง และระบบล็อค คุณสามารถควบคุม 
ทุกอย่างได้โดยไม่ต้องลุกออกจากเตียงนอน

ระบบส่องสว่างภายในขั้นสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง  
13 ดวงส�าหรับระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสาร 
ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถควบคุมได้ไม่ยากด้วย  
3 ขั้นตอนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือใช้ระบบควบคุมไฟ  
ขณะขับรถในที่มืด คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ไฟสีแดง
เพื่อช่วยในการมองเห็นเวลากลางคืน

ดื่มน�้าสะอาดได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
หากคุณต้องการน�้าสะอาด ไม่ต้องไปไหนไกล  
ช่องภายนอกมีถังขนาด 7 ลิตรติดตั้งไว ้
พร้อมหัวก็อก 

กุญแจรีโมทไฟฟ้า
เป็นมากกว่าเพียงกุญแจธรรมดา คุณสามารถล็อค
หรือปลดล็อคจากระยะไกล เปิดไฟเพื่อเข้าไปใน 
ห้องโดยสารอย่างปลอดภัย หากคุณรู้สึกเหมือน 
ว่าถูกคุกคามจนจนมุม เพียงกดปุ่มฉุกเฉิน เสียงแตร
ก็จะดังข้ึน 

เบรกมือไฟฟ้า
เบรกมือท่ีควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมสวิตช์แผง
ควบคุมที่เข้าใช้งานง่าย จะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัต ิ
เมื่อปิดกุญแจ และจะปล่อยอัตโนมัติเมื่อออกรถ  
โดยมีระบบ EBS ช่วยเล็กน้อย 

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน * ไม่มีส�าหรับสลีปเปอร์แคปแบบต�่า

ความสูงขณะยืนเต็มตัว
ถ้าคุณไม่ใช่นักกีฬาบาสเกตบอลมืออาชีพ ก็ม ี
ที่ว่างเหนือศีรษะเหลือเฟือส�าหรับคุณเลยทีเดียว  
โกลบทรอทเตอร์เอ็กซ์แอลขนาด 220 ซม. ในห้อง
โดยสารขนาดใหญ่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้งานได้สะดวก
แล้ว แต่ยังให้ความรู้สึกกว้างขวางอีกด้วย 

พื้นที่ส�าหรับเครื่อง Alcolock
แอลกอฮอล์กับการขับขี่ไม่ใช่ของคู่กัน ด้วยเหตุนี ้
จึงต้องมี Alcolock ติดไว้คู่รถ ติดตั้งจากโรงงาน 
ไว้ใน Volvo FH และบอกให้ลูกค้าทราบได้ชัดว่า 
คุณให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน 
อย่างจริงจังเพียงใด 

พร้อมรองรับโทรทัศน์ขนาด 19 นิ้ว
Volvo FH มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่รองรับ 
การติดตั้งเครื่องโทรทัศน์ พร้อมด้วยตัวยึด  
เสาอากาศ ช่องต่อออกส�าหรับก�าลังไฟและ 
สัญญาณโทรทัศน์ รวมทั้งช่องเสียบสาย Aux  
ซึ่งเชื่อมต่อโทรทัศน์เข้ากับระบบเสียง 

การขับขี่ที่แสนสบาย
ตัวเลือกต่างๆ มากมายของระบบกันสะเทือนส�าหรับ
ห้องโดยสาร ต�าแหน่งเฟืองพวงมาลัยที่ดียิ่งข้ึน 
รูปทรงด้านหน้าที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี การยึด
เครื่องยนต์อย่างราบรื่น และอีกมากมาย เรา 
ด�าเนินการหลายข้ันตอนเพื่อสร้างความสะดวกสบาย
ระดับเวิลด์คลาสและความเพลิดเพลินในการขับข่ี

ทุกสิ่งอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
ระบบน�าทางและการจัดการฟลีทที่ใช้งานง่าย  
การสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นและความปลอดภัยสูงข้ึน ระบบ
เสียงเพื่อความบันเทิงที่มีคุณภาพมากขึ้น ระบบผสาน
รวมของวอลโว่ส�าหรับบริการและสาระบันเทิงน�าทุกสิ่ง
ที่คุณต้องการมารวมเข้าไว้ด้วยกันบนหน้าจอสัมผัส
ขนาด 7 นิ้ว ศึกษาเพิ่มเติมที่ หน้า 18

ครบครันด้วยคุณสมบัติต่างๆ และ

พื้นที่กว้างขวางขึ้น

โหมดกลางคืน
คุณสมบัติเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานที่ช่วยให้
คุณสามารถปิดไฟแบ็คไลท์ทั้งหมดในแผงหน้าปัดได้ 
ยกเว้นมาตรวัดความเร็ว คุณจึงไม่เสียสมาธิกับไฟที่
ไม่จ�าเป็น ท�าให้การขับขี่ในยามกลางคืนปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หรือระหว่างเชื่อมต่อกับรถพ่วงขณะทัศนวิสัยย�่าแย่ 
อย่างไรก็ตาม หากมีสัญญาณเตือน สัญญาณเตือน
ก็จะแสดงบนแผงหน้าปัด



การควบคุม

ลักษณะเฉพาะในการควบคุมของ Volvo FH เหนือกว่าระดับธรรมดาทั่วไป เราได้ออกแบบแทบทุกชิ้นส่วนของรถบรรทุกเพื่อให้ได้
ความรู้สึกที่มั่นคงและการบังคับเลี้ยวที่แม่นย�า เราอยากให้คุณได้สัมผัสผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองจริงๆ แต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าท�าไมจึง
ท�างานได้ดีขนาดนี้ ลองดูรายการตรวจสอบต่อไปนี้:

แท่งเหล็กสเตบิไลเซอร์ส�าหรับระบบช่วงล่างด้านหลัง
การออกแบบใหม่ของวอลโว่ที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งใช้สเตบิไลเซอร์ที่
ด้านหน้าของเพลาจะช่วยลดแรงบิดแชสซีด้านหลังได้ ซึ่งจะให้การ
เคล่ือนที่ที่มีเสถียรภาพมาก จึงเป็นการนั่งที่สะดวกสบาย ปลอดภัย 
และฉับไว สเตบิไลเซอร์ที่ออกแบบใหม่นี้ยังท�าให้สามารถออกแบบ 
รถบรรทุกที่มีส่วนยื่นด้านหลังสั้น ซึ่งเหมาะส�าหรับงานการก่อสร้าง

ระบบรองรับรถยนต์
การยึดที่ด้านหน้าซึ่งปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้การสั่นสะเทือน
ส่งผ่านไปถึงรถบรรทุก เพื่อให้นั่งได้สะดวกสบายมากขึ้น

ระบบกันสะเทือนด้านหน้า
รูปทรงที่ปรับปรุงให้ดีข้ึนในระบบกันสะเทือนแบบแหนบ การออกแบบ
ที่ดีข้ึนในระบบกันสะเทือนแบบถุงลมทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลัก
ที่ว่าท�าไมรถบรรทุกจึงท�างานได้อย่างมีเสถียรภาพมากและมีความ
ปลอดภัยบนท้องถนน ลองขับด้วยตัวเองและสัมผัสความรู้สึกสบาย

ระบบกันสะเทือนห้องโดยสารด้านหลัง
ห้องโดยสารจะกระดอนเบาๆ เพื่อความสะดวกสบายในการนั่ง  
แต่จะต้องไม่เอียงวูบวาบเพราะจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแรงโน้มถ่วง
ของยานพาหนะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลักษณะของการควบคุมที ่
ไม่ดี เราแก้ไขด้วยระบบรองรับอันซับซ้อน สปริงในแนวตั้งที่ม ี
การกระจายแรงเพิ่มขึ้นช่วยส่งเสริมความเสถียรและความสะดวก
สบายในการขับขี่

วอลโว่ ไดนามิกเสตียร่ิง
ทอร์กโอเวอร์เลย์ที่รวดเร็วและแม่นย�าด้วยมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
และแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการจดสิทธิบัตร ส่งผลให้ได้
ความเสถียรด้านทิศทางที่ดียิ่งข้ึน แรงขยับเคลื่อนที่ขณะบังคับเลี้ยว
น้อยลง และยับยั้งสิ่งรบกวนบนท้องถนน

การควบคุมจะต่างจากการขับ
รถบรรทุกอื่นๆ
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อินเทอร์เฟสของผู้ขับขี่

ข้อมูลจะรวมอยู่ในที่เดียวกัน
เพียงดูที่ศูนย์กลางของเครื่องวัดความเร็วก ็
เพียงพอท่ีคุณจะทราบข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับเกียร์, 
โหมด I-Shift, ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (แบบ 
ปรับได้), เบรกเสริม และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

จอแสดงข้อมูลส�าหรับผู้ขับขี่
จอขนาด 4 นิ้ว ที่ใช้งานสะดวกนี้จะแสดงข้อมูลเพิ่ม
เติมได้มากมาย เลือกสิ่งที่คุณต้องการดู โดยใช้ปุ่ม
ต่างๆ ที่พวงมาลัย มุมมองที่ปรับแต่งได้นี้ให้คุณเลือก
รายการโปรดได้ถึง 3 รายการ เช่น เกจต่างๆ ระบบ
เตือนผู้ขับขี่ หรือการบอกน�้าหนักบรรทุก หากม ี
ข้อผิดพลาด ข้อความแสดงสิ่งผิดปกติจะปรากฏเป็น
ข้อความอย่างชัดเจน ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าใจผิด 
หน้าจอสามารถแสดงเป็นแบบขาวด�าหรือสี

19 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน

DYNAFLEET ONBOARD
ไม่จ�าเป็นต้องใช้หน้าจอแยกต่างหาก ข้อมูล
ทั้งหมดจากระบบการจัดการการขนส่งของ
วอลโว่นั้นรวมอยู่ใน SID-High 

อุปกรณ์น�าทาง GPS ในตัว
รถบรรทุก Volvo FH มีอุปกรณ์น�าทาง
รวมอยู่ในตัว เมื่อทราบข้อมูลจ�าเพาะของ
รถบรรทุก ระบบจะสามารถใช้ข้อมูลแผนที่
เพื่อช่วยให้คุณเลือกเส้นทางที่เหมาะส�าหรับ
น�้าหนักโหลดของเพลาและความสูงของ
รถได้ และยังผสานรวมกับ Dynafleet 
OnBoard ได้อย่างลงตัว คุณจึงได้รับ
ข้อมูลต�าแหน่งปลายทาง GPS ที่แม่นย�า 
จากส�านักงานได้ 

ระบบเสียง
ระบบเสียงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการส�าหรับ
เสริมประสบการณ์การรับฟังในห้องโดยสาร 
เข้าถึงบริการสตรีมสื่อ อาทิ Spotify, 
Deezer และ TuneIn มี DAB/DAB+ 
เป็นตัวเลือก คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง 
USB, AUX หรือไร้สายผ่านสมาร์ทโฟน 

โทรศัพท์
โทรศัพท์สองเครื่องสามารถเชื่อมต่อผ่าน 
Bluetooth ได้พร้อมกัน คุณจึงสามารถ
เรียกดูสมุดโทรศัพท์ พูดคุยโดยใช้ไมโครโฟน
ในตัว และรับฟังเสียงผ่านล�าโพงได้

โลกแห่งสาระบันเทิง 
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
การน�าทางที่ง่ายดายและการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นช่วยให้การจัดการฟลีทที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบผสานงานบริการของ วอลโว่ ทรัคส์  
ให้เข้ากับสาระบันเทิงซึ่งน�าคุณสมบัติทั้งหมดมารวมเข้าไว้ด้วยกันบนจอสัมผัส เพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 ระบบใช้งานง่ายและสามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้โดยตรง ผ่านทางการสั่งงานด้วยเสียง และด้วยปุ่มบนพวงมาลัย ข้อมูลทั้งหมด 
อยู่ในที่ที่คุณต้องการในที่เดียวและเชื่อมต่ออยู่เสมอ

จอแสดงข้อมูลเสริม
ให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่ผสานการบริการและสาระ
บันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน ระบบน�าทาง การจัดการฟลีท 
ระบบสื่อสาร ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน และสื่อเสียง 
ให้ความบันเทิงที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งหมดนี้รวมอยู่ 
ในหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว 



ก่อนถึงทางขึ้นเขา:
เตรียมพร้อมออกตัว
เมื่อ I-See รู้ว่ารถใกล้จะถึงทางข้ึนเขา I-See จะปล่อยให้
ความเร็วรถเพิ่มขึ้นใกล้ระดับขีดจ�ากัดความเร็วสูงสุดเพื่อให้
ได้โมเมนตัม รถบรรทุกจึงสามารถใช้เกียร์สูงกว่าได้นานขึ้น 

เมื่ออยู่บนทางข้ึนเขา:
ป้องกันการลดเกียร์
ขณะไต่ระดับ I-See จะน�าข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้เพื่อ 
หลีกเลี่ยงการลดเกียร์โดยไม่จ�าเป็นระหว่างขับขึ้นบนเขา 
คุณจึงขับขึ้นยอดเขาได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่สูญเสีย 
เชื้อเพลิงไปกับการใช้เกียร์ต�่า 

เมื่ออยู่บนยอดเขา:
รักษาความนิ่งและคงตัว
เมื่อรถใกล้ถึงทางลงเขา I-See จะป้องกันไม่ให้รถบรรทุก
เร่งความเร็วโดยไม่จ�าเป็น

ก่อนถึงทางลงเขา:
ให้รถแล่นเคลื่อนไป
ก่อนที่จะถึงทางลาดชัน ระบบขับเคลื่อนจะปิดการท�างาน
ชั่วคราว และปล่อยให้รถบรรทุกแล่นต่อไป ซึ่งเป็นการ
ประหยัดพลังงานและลดความจ�าเป็นในการเหยียบเบรก

เมื่ออยู่บนทางลงเขา:
เบรกได้ทันเวลา
I-See รู้จุดสิ้นสุดของทางลาดชัน ดังนั้นจึงสามารถใช้
เบรกเครื่องยนต์ได้อย่างนุ่มนวลและทันเวลา เพื่อเตรียม
พร้อมส�าหรับสภาพภูมิประเทศในจุดถัดไป แทนที่จะเบรก
อย่างกะทันหันเมื่อสิ้นสุดทางลาด

ในบริเวณหุบเขา:
เสริมแรงขับเคลื่อนพิเศษ
เมื่อทางลงเขาตามมาด้วยทางขึ้นเขาในระยะติดกัน I-See 
แสดงประสิทธิภาพที่ผู้ขับขี่สัมผัสได้จริง โดยจะปล่อยให้ 
รถบรรทุกแล่นไปพร้อมเร่งความเร็วและโมเมนตัมเพื่อให้ไต่
ทางขึ้นเขาได้แบบเหนื่อยน้อยกว่าเดิม

I-CRUISE
ส่วนหนึ่งของระบบ I-See ได้แก่ I-Cruise ซึ่งเป็นระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่แบบอัจฉริยะที่สามารถปรับความเร็ว
เพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คุณสามารถสั่งซื้อแยก 
ต่างหาก เพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด 2%

I-See และ I-Cruise ยังมีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วย*I-See มีเฉพาะในตลาด Euro 5 และ Euro 6 เท่านั้น

สิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงลดลง 5%
เพียงแค่เปิดใช้ระบบควบคุมความเร็วคงที่
I-See เกิดจากการผสมผสาน I-Shift เข้ากับ GPS 
ที่มีระบบควบคุมความเร็วคงที่อัจฉริยะ นี่เป็นระบบ 
อันมีเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพ
ของถนน และน�าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง ในขณะ 
ที่คุณก�าลังขับรถ ระบบนี้จะน�าข้อมูลที่ได้มาใช ้
โดยอัตโนมัติเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด 5%  
ในระหว่างรอบการขับขี่ (เมื่อเปิดให้ I-Cruise ท�างาน
อยู่ตลอด)

ไม่ว่าคุณจะอยู่ใดก็ตาม คุณก็ได้รับ 
ความช่วยเหลือจากระบบคลาวด์ได้เสมอ
I-See ไม่อาศัยแผนที่ เนื่องจากสภาพความเป็นจริง 
มีแนวโน้มที่จะแม่นย�ากว่า ระบบนี้จึงเก็บข้อมูลทาง 
ลาดเอียงจริงๆ แทน และคุณก็ไม่จ�าเป็นต้องเดินทาง
ผ่านเส้นทางนั้นก่อนถึงจะสามารถประหยัดน�้ามัน 
เชื้อเพลิงได้ I-See จัดเก็บภูเขาทุกลูกไว้ในฐานข้อมูล
ฟรีส�าหรับการใช้งานของรถบรรทุกคันอื่นทั้งหมด 
ตราบเท่าที่มีคนเดินทางไปตามเส้นทางใดๆ มาก่อนแล้ว 
I-See ก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาได้ และเริ่ม
ประหยัดเชื้อเพลิงได้ทันที

I-SEE*

ให้ถนนทุกสาย 
ควรค่าแก่การจดจ�า
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400
420hp

440 460
480 500

เคร่ืองยนต์ดีเซลของวอลโว่ 

จุดเร่ิมต้นของการประหยัด
น�้ามันเชื้อเพลิง

แถวเรียงหก
6 สูบ 7 แบริ่งส�าหรับการกระจายก�าลัง  

ความไว้วางใจที่มาพร้อมกับสไตล์ 

หัวฉีดที่ควบคุมด้วย EMS
แรงดันการฉีดสูงสุด 2400 บาร ์

พร้อมกับจังหวะรอบการท�างานที่เหมาะสม 
ด้วยระบบการจัดการเครื่องยนต์ (EMS) 

ระบบระบายไอน�้ามันเครื่องแบบปิด
น�าก๊าซไอน�้ามันเครื่องกลับมาใช้ใหม่  

เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศรอบบริเวณรถ 

ปั๊มไฮดรอลิกพร้อมคลัตช์
ปั๊มไฮดรอลิกที่ติดตั้งกับเครื่องยนต ์

มีแบบ Declutchable สองแบบ

กลไกปรับจังหวะด้านหลัง
รูปแบบท่ีกะทัดรัดและมีน�้าหนักเบา ให้ก�าลัง
คอมเพรสเซอร์แอร์พร้อมด้วยพวงมาลัย 

พาวเวอร์ น�้ามัน และปั๊มน�้าดูดน�้ามันเชื้อเพลิง
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กราฟแสดงแรงบิดของวอลโว่ รู้สึกได้เม่ือเหยียบคันเร่ง
แรงบิดที่ยอดเยี่ยมที่ความเร็วรอบต�่า ช่วงแรงบิดสูงมาก แรงบิดสูงสุดที่ก�าลัง
สูงสุด ความเป็นผู้น�าของวอลโว่ในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลจะชัดเจนยิ่งข้ึน 
เมื่อคุณเริ่มเปรียบเทียบกราฟเครื่องยนต์ คุณจะได้สัมผัสกับการเร่งความเร็ว 
ที่รวดเร็ว ก�าลังฉุดลากที่ยอดเยี่ยม การบังคับรถความเร็วต�่าที่นุ่มนวล และ 
การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนการขับขี่ที่น่าพอใจเมื่อใช้ความเร็วคงที่ 

การประหยัดพลังงานเช้ือเพลิงในตัว
แม้ว่าเราสามารถแสดงรายการสิ่งที่ท�าให้เครื่องยนต์วอลโว่หาใครทัดเทียมได้ยาก
ในเรื่องของการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง แต่เรามาเน้นสิ่งที่ท�าให้เครื่องยนต์ของ
เราล�้าหน้าอยู่เสมอกันดีกว่า ระบบฉีดแบบคอมมอนเรลใหม่ในเครื่องยนต์ D13 
ทั้งหมด อัตราส่วนก�าลังเพิ่มข้ึนในรุ่น 420 และ 460 รวมถึงระบบเทอร์โบที่
ปรับปรุงใหม่ในระดับ 500 และ 540 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประโยชน์จะตกอยู่ที่
ผลก�าไรของคุณ และสิ่งแวดล้อม

VEB+ ก�าลังเบรกสูงถึง 510 แรงม้า
ช่วยลดการสึกหรอของแป้นเบรก บนเครื่องยนต์ D13 คุณจะได้สัมผัสกับ 
ระบบเบรกด้วยเครื่องยนต์ที่มีสิทธิบัตรรับรองของวอลโว่ ซึ่งสามารถดูดซับ 
แรงได้สูงสุดถึง 375 kW (510 แรงม้า) ด้วยการออกแบบเพลาลูกเบี้ยวที ่
ไม่เหมือนใครพร้อมกระเดื่องวาล์วสี่ตัว การผสานการท�างานกับระบบ I-Shift 
และระบบควบคุมความเร็วคงที่ คุณจึงรักษาความเร็วเฉลี่ยที่ระดับสูงได้โดย 
ไม่สูญเสียความปลอดภัยหรือการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

เลือกอัตราก�าลังที่ดีที่สุด
ช่วงเคร่ืองยนต์ของ Volvo FH ประกอบไปด้วยระดับก�าลังที่แตกต่างกันสี่ระดับ 
จึงท�าให้สามารถเลือกเครื่องยนต์ที่เหมาะกับงานขนส่งของคุณได้ง่าย 



รักษาความเร็วไปพร้อมๆ กับการประหยัดเชื้อเพลิง สมดุลที่ยากจะท�าได้ เราเข้าใจดีถึงความท้าทายในแต่ละวันส�าหรับการจัดส่งสินค้า 
ให้ตรงเวลาขณะที่ต้องควบคุมต้นทุนไปพร้อมกัน นั่นคือเหตุผลที่ท�าให้เราพัฒนาระบบส่งก�าลังที่เป็นแบบเฉพาะเพื่อช่วยเสริมสมรรถนะ
ให้ดีย่ิงขึ้น ปรับปรุงการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติอันยอดเยี่ยมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ

ยางประหยัดเช้ือเพลิง
ยางของเราช่วยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในรถบรรทุก
ของคุณออกมา ตัวอย่างเช่น ยาง 315/70 R22.5 
ออกแบบมาเป็นพิเศษส�าหรับการขนส่งระยะทางไกล 
ตัวช่วยประหยัดเชื้อเพลิงที่เหมาะกับงานของคุณ  
แรงดันในลมยางที่ถูกต้องและตั้งศูนย์ล้อและเพลา
อย่างถูกต้องท�าให้สามารถขับข่ีได้ไกลข้ึน ซึ่งจะช่วย
ประหยัดเชื้อเพลิงและเม็ดเงินในระยะยาว 

ออกตัวได้ดีขึ้นด้วยเกียร์ไต่คลาน
I-Shift พร้อมเกียร์ไต่คลาน พัฒนามาเพื่อการขนส่ง
สินค้าหนักและการก่อสร้าง อัตราทดเพลาท้ายที ่
เร็วขึ้นท�าให้คุณสามารถรักษาความเร็วคงที่ขณะ 
ที่รอบเครื่องยนต์ลดลงไปมาก และรอบที่ลดลง 
หมายถึงการประหยัดเชื้อเพลิง การออกตัวขณะ 
หยุดนิ่งท�าให้การบรรทุกของหนักง่ายข้ึนมาก แม้ใน
สภาพที่สมบุกสมบันด้วยภาระน�้าหนักบนรถสูงสุด 
ถึง 325 ตัน

อัตราทดที่เหมาะสม
การมีอัตราทดที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้
คือเพลาท้าย เพลาท้ายคือตัวเชื่อมต่อสุดท้ายของ
ห่วงโซ่ประสิทธิภาพที่จะส่งขุมก�าลังจากเครื่องยนต์ไป
ยังล้อของรถบรรทุก การติดตั้งเพลาท้ายที่มีอัตรา
ทดที่เหมาะสมส�าหรับการขับขี่ทางไกลคือการผสาน
กันอย่างลงตัวกับเครื่องยนต์ D13 และระบบเกียร์
อัตโนมัติ I-Shift ผลลัพธ์ก็คือ รอบที่ลดลง การ
ขับข่ีที่ราบรื่น และการประหยัดเชื้อเพลิงที่เป็นเยี่ยม

ดับเคร่ืองยนต์และประหยัดเช้ือเพลิง
การเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยสามารถสร้างความ 
แตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ ส่วนประกอบที่ขับเคลื่อน
เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงเมื่อท�างาน คอมเพรสเซอร์
แอร์ ปั๊มเซอร์โวบังคับเลี้ยว และแม้แต่เครื่องยนต์เอง
ก็ตาม การปิดเมื่อไม่ได้ใช้งานจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
และเม็ดเงิน

สมรรถนะและเช้ือเพลิง

รักษาความเร็วให้
ประหยัดเช้ือเพลิง

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน

ตัวถังราบเรียบ
แพคเกจ Airflow ลดการต้านทานลมและลดการใช ้
เชื้อเพลิง ด้วยการใช้การทดสอบด้วยอุโมงค์ลม  
เราจึงสามารถปรับแผงเบี่ยงลมให้ท�างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ก็คือ ปริมาณการใช ้
เชื้อเพลิงจึงลดลงจ�านวนมาก 

ปรับแต่ง I-Shift ของคุณ
ท�าให้ I-Shift เหมาะกับธุรกิจของคุณ มีแพคเกจ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการขับข่ีของคุณ 
การเดินทางระยะไกลช่วยปรับความเร็วคงที่อัตโนมัติ 
ซึ่งเหมาะส�าหรับการขับข่ีบนทางหลวงได้อย่างด ี
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ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลัง

น�้าหนักบรรทุกโบกี้สูง
Tandem: 26 ตัน
Tridem: 36 ตัน

งานทุกงานล้วนมีวิธีการ 
ที่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับระบบกันสะเทือนแบบแหนบดั้งเดิม ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมนั้นมีประโยชน์อยู่หลายข้อ ระบบให้การขับขี่ที่นุ่มนวลกว่า  
ไม่ว่าสภาพถนนจะเป็นเช่นไรระบบกันสะเทือนแบบถุงลมช่วยป้องกันรถบรรทุกสินค้า และที่ส�าคัญที่สุดคือช่วยคนขับไม่ให้เหนื่อยล้า 
มากข้ึน งานแต่ละงานต่างต้องการวิธีการที่ต่างกันออกไป และเนื่องจาก Volvo FH สามารถรองรับงานทุกประเภท ตั้งแต ่
การขนส่งระยะไกลที่ต้องการความรวดเร็วและประสิทธิภาพไปจนถึงงานก่อสร้าง เราจึงมีวิธีการที่เหมาะส�าหรับงานทุกประเภท
 ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลังของเราได้รับการพัฒนาส�าหรับรถบรรทุกในงานก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยมีช่วงความสูง 
ใต้ท้องรถสูง (อย่างน้อย 300 มม.) และแข็งแรงพอท่ีจะรับมือสภาพพื้นผิวที่ขรุขระ นอกจากนี้ ส�าหรับการขนส่งระยะไกล  
เราขอเสนอตัวเลือกระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลังที่เบายิ่งกว่าเดิม รวมถึงเพลาพุชเชอร์ที่ขนาดเล็กลงและเบากว่าเดิม

สเตบิไลเซอร์ที่กึ่งกลางโบกี้
ต�าแหน่งของแท่งเหล็กสเตบิไลเซอร์ท�าให้มีก�าลังแรงบิดน้อย
ในแชสซีและมีการเคลื่อนที่ดีข้ึน ตลอดจนมีความเสถียรใน
ระหว่างที่รถเอียงเท อีกทั้งยังท�าให้มีช่วงความสูงใต้ท้องรถ
สูงอีกด้วย

ช่วงความสูงใต้ท้องรถสูง
300 มม. ใต้สเตบิไลเซอร์

335 มม. ใต้ดิฟเฟอเรนเชียล

การเกาะถนนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และความเร็วเฉลี่ยที่สูงข้ึน
แรงดันเพลาท้ายที่เหมาะสมของทุกเพลาหมายถึง
การเกาะถนนที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น เนื่องด้วยระบบ
กันสะเทือนแบบถุงลม ผู้ขับขี่สามารถปรับการ 
กระจายน�้าหนักบรรทุกของเพลาเพื่อการเกาะถนน
ที่ดีข้ึนได้ หากจ�าเป็น ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม
ช่วยให้รถบรรทุกมีการสั่นสะเทือนน้อยลง และคุณ
จะสามารถขับขี่ได้นุ่มนวลข้ึน โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้
บรรทุกสัมภาระ ซึ่งท�าให้มีความเร็วเฉลี่ยสูงขึ้น 

เบรกที่ได้รับการปกป้อง
ไม่ต้องกังวล ไม่มีส่วนของระบบเบรกที่ยื่นออกมาด้านนอก
ใต้เพลาท้าย คุณจึงมั่นใจได้ว่ารถบรรทุกจะสามารถจัดการ
อุปสรรคทั้งหมดได้

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมช่วยให้การขับข่ีนุ่มนวลอย่างเห็น
ได้ชัด และช่วยให้สามารถขับข่ีได้ในสภาพความสูงใต้ท้องรถที่
หลากหลาย ทุกส่วนของระบบกันสะเทือนอยู่ภายในขอบยาง
ด้านหลัง ซึ่งจะช่วยให้การปรับแชสซีส�าหรับการใช้งานต่างๆ 
เช่น พื้นผิวยางมะตอยหรือทิปเปอร์ ง่ายขึ้น

เพลาพุชเชอร์น�้าหนักเบา*
การติดตั้งพุชเชอร์ 6×2 ที่มีน�้าหนักเหมาะสมจะช่วย
ลดน�้าหนักรถเปล่าได้ถึง 500 กก. จึงท�าให้สามารถ
เพิ่มน�้าหนักบรรทุกได้ การติดตั้งใหม่นั้นมีขนาด
กะทัดรัดยิ่งกว่า และท�าให้มีพื้นที่ส�าหรับถังน�้ามัน 
ที่มีขนาดใหญ่ข้ึนและอุปกรณ์อื่นๆ บนแชสซี

การติดตั้งเพลาท้ายลดน�้าหนักส�าหรับ 
การขนส่งระยะไกล*
หากน�้าหนักเป็นปัจจัยส�าคัญของงานขนส่งของคุณ 
การติดตั้งเพลาท้ายที่มีระบบกันสะเทือนแบบถุงลม 
ที่เหมาะสมรูปแบบใหม่ หรือ GRAS-G4 จะช่วย 
ลดน�้าหนักของรถได้ 90 กก. ในขณะที่ยังคงให ้
ความจุน�้าหนักบรรทุกของเพลาที่ 11.7 ตัน  
เพลาท้ายนี้มีช่วงอัตราทดเพลาที่กว้าง และเป็น 
ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมส�าหรับรถหัวลาก 4×2  
ในการขนส่งระยะไกลที่มีน�้าหนักรวมสูงสุด 44 ตัน
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ถุงลมกันสะเทือนที่ติดตั้งเหนือเพลา
ถุงลมกันสะเทือนได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี และต�าแหน่ง
ของถุงลมยังท�าให้มีความสูงใต้ท้องรถมากข้ึนด้วย เช่นเดียว
กับส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด 

-90 KG

*มีเฉพาะในตลาด Euro 5 และ Euro 6 เท่านั้น



ยึดเกาะอย่างมั่นคง
ตราบใดที่ไม่เกินน�้าหนักบรรทุกของเพลาที่ก�าหนดไว้ 
เพลาจะสามารถยกได้เพื่อถ่ายน�้าหนักไปยังเพลาขับ
เดียว เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งข้ึน ซึ่งยังสามารถท�า 
เช่นนั้นได้แม้ขณะขับที่ความเร็วต�่า

สะดวกไปกับวงเล้ียวท่ีแคบลง
ตัวยกเพลาคู่สามารถแปลงเพลา 6×4 ไปเป็น 4×2 
หรือ 8×4 ไปเป็น 6×2 ได้ ระบบจะเพิ่มความสามารถ
ในการขับขี่รถบรรทุกได้อย่างมากด้วยการลดวงเลี้ยว 
เสมือนกับการยกเพลาที่หยุดนิ่ง อันที่จริงแล้ว เพลา 
6×4 ที่มีฐานล้อขนาด 4.6 เมตร สามารถลดวงเลี้ยว
ได้กว่าหนึ่งเมตร เป็นต้น

มีปริมาณการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงลดลง 
ถึง 4%
เนื่องด้วยแรงเสียดทานและความต้านทานต่อการหมุน
ของล้อท่ีเพิ่มขึ้น เพลาขับจึงมักจะใช้เชื้อเพลิงค่อนข้าง
มากตลอดเวลา แต่ไม่ใช่กับตัวยกเพลาคู่ การปลดและ
ยกเพลาขับในยามที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้งานจะช่วยลดการ
ใช้เชื้อเพลิงได้สูงถึง 4% เมื่อไม่ได้บรรทุกของ ซึ่งจะ
ช่วยประหยัดเงินได้มากในระยะยาว

ตัวยกเพลาคู่เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้เพลาขับ 6×4 หรือ 8×4 สามารถผสานการเกาะถนนและรับน�้าหนักบรรทุก 
ในแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมด้วยสมรรถนะการขับขี่และประสิทธิภาพในแบบขับเคลื่อนสองล้อท้ังหมดได้ในรถคันเดียว

ตัวยกเพลาคู่

ถุงลม
อากาศระหว่างเพลาขับที่สองและแชสซ ี

ช่วยให้สามารถยกหรือลดเพลาได้ 

คลัตช์ฟัน
ดิฟเฟอเรนเชียลเพลาร่วมจะเปลี่ยนด้วยคลัตช์ฟัน  
ช่วยให้สามารถปลดเพลาท้ายสุดได้จนสุด

โหมดขับขี่ที่เหมาะสมที่สุดใน 15 วินาที
ตัวยกเพลาคู่เหมาะส�าหรับในกรณีที่คุณบรรทุกของ 
แบบเที่ยวเดียวโดยที่ไม่มีการบรรทุกของกลับมา เมื่อรถ
บรรทุกไม่มีการบรรทุกของ คุณเพียงแค่กดปุ่มบนแผง
ควบคุมเพื่อปลดและยกเพลาขับ และเมื่อคุณบรรทุกของ
หนักเพลาขับจะลดระดับเองโดยอัตโนมัติและท�างานอีกครั้ง
เพื่อเกาะถนนพร้อมสมรรถนะการขับขี่สูงสุด ตั้งแต่ข้ันตอน 
เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจะใช้เวลาเพียง 15 วินาที
เท่านั้น คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าของคุณไป
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หากต้องการประหยัด 
เชื้อเพลิงและลดวงเล้ียว
เพียงยกเพลาขับขึ้น



3.4 m

< 3200 มม.

สลีปเปอร์แคปแบบต�่า

เพดานต�่า แต่ยังคงมีที่พื้นที่ว่าง 
เหนือหลังคา
หากคุณท�างานเรื่องการขนส่งในเหมืองแร่ คุณคง 
จะทราบว่าอุโมงค์เหมืองโดยปกติมักจะมีความสูงที่
อนุญาต 3.4 เมตร ซึ่งหมายความว่าห้องโดยสาร
แบบต�่าเพียง 3 เมตรก็สามารถผ่านไปได้ ส�าหรับ 
รถบรรทุกที่ใช้ในงานเหมืองแร่ คุณสามารถเลือก 
ห้องโดยสารแบบต�่าที่มีหลังคาป้องกันเพิ่มเติม  
หลังคาป้องกันจะเพิ่มความสูงไม่เกิน 15 มม.

หลังคาห้องโดยสารที่สะอาดเรียบร้อย
ถ้าคุณต้องการใช้ประโยชน์จากห้องโดยสารที่มีความ
สูงน้อย คุณคงไม่อยากให้มีสิ่งใดติดอยู่บนหลังคารถ 
แต่โชคดีที่เราสามารถย้ายเสาอากาศด้านบน Volvo 
FH ให้พ้นจากการกีดขวางได้ทั้งหมด เสาอากาศ FM 
และ GSM/GPS สามารถย้ายไปด้านขวามือของ 
ห้องโดยสาร และย้ายเสาอากาศ CB และเสาของ 
ชุดจ่ายค่าทางด่วนไปทางด้านซ้ายมือได้

ความสะดวกสบายในการขับขี่
ว่าด้วยเร่ืองความสูง
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม ECS4 ให้คุณเลือก 
ความสูงในการขับข่ีแบบปรับเองได้สามระดับ เพื่อปรับ
ความสูงใต้ท้องรถหรืออากาศพลศาสตร์ให้เหมาะสม 
และเพิ่มความสบายในการขับให้มากยิ่งขึ้น

ห้องโดยสารที่ต�่ากว่าคือ  
จุดเด่นหลัก
เมื่อเส้นทางมีการก�าหนดความสูงรถที่ต�่า เมื่อเครนวางพาดอยู่บนหลังคา เมื่อถนนและน�้าหนักบรรทุกต้องการระบบเกียร์ก�าลังสูง  
เมื่อนั้นคือเวลาที่คุณจะรู้ว่าห้องโดยสารที่ต�่าพิเศษของ Volvo FH นั้นมีประโยชน์เพียงใด

ความสูงรวมของสลีปเปอร์แคป 
แบบต�่าสามารถก�าหนดให้ต�่ากว่า 
3.2 เมตรได้

30 31

สมบูรณ์แบบส�าหรับการใช้งานในเหมืองแร่
คุณท�างานในเหมืองแร่หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ม ี
ที่ว่างเหนือศีรษะจ�ากัดหรือไม่ สลีปเปอร์แคปแบบต�่า 
ได้รับการพัฒนาโดยค�านึงถึงจุดนี้ นอกจากนี ้
เรายังได้ลดระดับระบบกันสะเทือนส�าหรับห้องโดยสาร
ลง 20 มม. ใช้ยางขนาด 22.5" และใช้เพลาหน้าต�่า  
จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณจ�าเป็นต้อง 
ท�างานในระดับต�่า



อินเตอร์เฟซการประกอบตัวถัง

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน32 33

Volvo Bodybuilder Instructions
ทันทีที่คุณสั่งซื้อ Volvo FH ภาพวาดรถบรรทุก 
ของคุณจะมีพร้อมในพอร์ทัล VBI แบบออนไลน์ที ่
ใช้งานง่าย ผู้ประกอบตัวถังสามารถเริ่มท�างานได้ 
ในขณะที่เราผลิตรถบรรทุก ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการ
ด�าเนินงานลงอย่างเห็นได้ชัด

ชุดส่งก�าลัง (PTO) ส�าหรับทุกความ
ต้องการ
มีตัวเลือก PTO มากมาย: มีทั้งแบบติดตั้งบน
เครื่องยนต์และแบบติดตั้งบนเกียร์ รวมถึงการ 
ส่งก�าลังแบบไม่อาศัยคลัตช์และแบบอาศัยคลัตช์  
นอกจากนี้ยังมีปั๊มไฮดรอลิกหลายรูปแบบ หรือ 
แม้แต่มีคลัตช์เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง 

เฟรมท่ีตั้งตรง
วอลโว่น�าเสนอเฟรมที่ตั้งตรงและขนานอย่างสมบูรณ์
ด้านหลังห้องโดยสาร แตกต่างจากรถบรรทุกอื่น 
โดยส่วนใหญ่ คุณสมบัตินี้ท�าให้งานของผู้ประกอบ 
ตัวถังง่ายยิ่งขึ้นอีก

เตรียมความพร้อมประกอบ
ตัวถัง
ผู้ประกอบตัวถังมักจะชื่นชอบรถบรรทุกของวอลโว่ เนื่องจากเราได้พยายาม
ท�าสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อให้ง่ายต่อการท�างาน ด้วยการเตรียมแชสซีส�าหรับ
โครงสร้างส่วนบนไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่ที่โรงงาน ผู้ประกอบตัวถังจึงไม่ต้อง
ท�าการประกอบซ�้าที่ไม่จ�าเป็นและสิ้นเปลือง จึงท�าให้ใช้เวลาอยู่กับผู้ประกอบ 
ตัวถังน้อยลง นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ท�าให้รถบรรทุกของเราแตกต่าง ตัวเลือกลักษณะจ�าเพาะที่หลากหลาย

ยิ่งมีชุดตัวเลือกรองรับมากขึ้น ยิ่งท�าให้รถบรรทุก
ปรับแต่งได้ง่ายข้ึน ด้วยเหตุนี้ Volvo FH จึงมาพร้อม
ตัวเลือกที่มากขึ้นกว่าที่เคยทั้งในส่วนของโครงสร้าง
เพลา ความสูงแชสซี และฐานล้อ 

ความสูงเฟรมที่แตกต่างกันสองขนาด
เลือกระหว่างเฟรม 266 มม. กับเฟรม 300 มม. 
ตามความต้องการของโครงสร้างส่วนบน

โครงยึดอุปกรณ์เช่ือมต่อ
Volvo FH สามารถติดตั้งมาพร้อมโครงยึดอุปกรณ์
เชื่อมต่อตัวรถแบบแขวนยึดบนเฟรมได้โดยตรงจาก
โรงงานผลิต มีให้เลือกไม่เพียงแต่ในบริเวณฐานล้อ
เท่านั้น แต่ยังเลือกติดตั้งบนส่วนยื่นด้านหลังได้ 
อีกด้วย

การตัดปลายเฟรมด้านหลังที่แตกต่างกัน 
4 รูปแบบ
เราสามารถส่งมอบ FH ให้คุณจากโรงงานพร้อม
ปลายตัดเฟรมด้านหลังในสี่รูปแบบที่ต่างกัน: ตัดปลาย
บน (ส�าหรับรถบรรทุกแบบยกเท ยกตะขอ และเทท้าย), 
ตัดปลายล่าง (ส�าหรับรถพ่วงที่มีเพลาในต�าแหน่ง
ศูนย์กลาง (Centre-axle Trailer), ตัดปลายโค้ง 
(ส�าหรับรถหัวลาก) หรือตัดปลายตรง (ส�าหรับรถ
รุ่นบรรทุก)

โมดูลการประกอบตัวถัง
ให้ผู้ประกอบตัวถังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของรถบรรทุกได้ง่ายเพื่อปรับแต่ง
ฟังก์ชันต่างๆ คุณสามารถเข้าใช้โมดูลนี้ได้อย่างสะดวก
จากสวิตช์แผงควบคุมที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและใน
รีโมทคอนโทรล 

ค�าตอบที่สมบูรณ์แบบส�าหรับการเปลี่ยน
ตัวถัง
ตัวถังรถบรรทุกบางคันไม่ได้ประกอบแบบถาวร  
ระยะชัก 295 มม. ของระบบกันสะเทือนด้านหลัง
ผสานกับแชสซีแบบต�่าพิเศษเป็นทางออกที่สมบูรณ์
แบบ หากคุณต้องขนย้ายตัวถังแบบประกอบชั่วคราว

เตรียมพร้อมส�าหรับเครนยก
แชสซีต�่าและน�้าหนักบรรทุกเพลาสูง เป็นสิ่งที ่
ผู้ประกอบเครนทุกรายต่างปรารถนา Volvo FH  
มีพร้อมทั้งสองคุณสมบัติ นอกจากนี้ เรายังสามารถ
สร้างพื้นที่ว่างเฟรมใกล้กับห้องโดยสาร ทั้งยัง
สามารถส่งมอบรถบรรทุกที่มีแผ่นเครนติดตั้งพร้อม
จากโรงงานให้กับคุณ

ต�าแหน่งของระบบป้องกันการมุด 
ใต้ท้องรถด้านหลัง
เพือ่รองรับอุปกรณ์เสริมด้านหลังที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
ระบบป้องกันการมุดใต้ท้องรถด้านหลังจึงสามารถ 
ติดตั้งได้หลายต�าแหน่ง

หลีกทางให้งานประกอบตัวถัง
เราไม่ปล่อยให้วิศวกรเติมสิ่งใดๆ ไว้ด้านบนของเฟรม 
พื้นที่นี้ท้ังส่วนมีไว้ส�าหรับงานประกอบตัวถัง และช่วย
เพิ่มความยืดหยุ่นได้เป็นอย่างมาก

แถวช่องเชื่อมต่อแบบเฉพาะ
ตัวโครงเฟรมจะมีแถวช่องด้านบนที่ออกแบบมา 
โดยเฉพาะเพื่อรองรับโครงสร้างส่วนบน เนื่องจาก 
เราไม่ได้ใช้หมุดยึดใดๆ ในบริเวณนี้ ผู้ประกอบตัวถัง 
จึงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างสะดวก

เลือกส่วนยื่นด้านหลังที่พอดีกับตัวรถ
เฟรมด้านหลังสามารถสั่งตัดจากโรงงานให้มีขนาด
เฉพาะตามต้องการ โดยปรับเพิ่มได้ทีละ 50 มม.  
เพื่อให้ประกอบกับโครงสร้างส่วนบนของคุณได้ 
อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการส่วนยื่น 
ด้านหลังที่มีขนาดสั้นเป็นพิเศษหรือมีขนาดยาวกว่า

เมื่อจ�าเป็นต้องใช้น�้าหนักที่เบา
น�้าหนักเบาท�าให้มีน�้าหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นและสิ้นเปลือง 
เชื้อเพลิงน้อยลง ด้วยเหตุนี้เราจึงปรับทุกส่วนของรถ
บรรทุกเพื่อให้มีน�้าหนักเบาลงอยู่เสมอ ความส�าเร็จล่าสุด 
คือทางลาดล้อท่ี 5 ที่ลดน�้าหนักได้ถึง 10 กก. และโครง 
ที่เบาลงส�าหรับรุ่น Tridem ที่มีการลดน�้าหนักลงได้มาก  
ยังไม่รวมถึงดุมล้อของเพลาหน้าที่มีน�้าหนักเบาลง  
จึงท�าให้น�้าหนักบรรทุกบนเพลาหน้าเพิ่มข้ึนจาก 7.1 ตัน 
ไปเป็น 8.0 ตัน 

แพคเกจแชสซีรถบรรทุก
ตัวเลือกต่างๆ เช่น ระบบป้องกันการมุดใต้ท้องรถ 
ด้านข้าง อุปกรณ์ยึดส�าหรับผู้ประกอบตัวถัง บังโคลน 
และไฟท้าย LED ต่างมาในแพคเกจที่ใช้งานสะดวก  
สั่งซื้อง่าย และมีคุณภาพสูง



กระจกมองหลัง

ควบคุมการท�างานและไล่ฝ้าด้วยระบบไฟฟ้า
ไม่จ�าเป็นต้องขูดน�้าค้างแข็งหรือความชื้นออกจาก
กระจกอีกต่อไป กระจกไล่ฝ้าช่วยดูแลเรื่องนี้แทนคุณ 
และเนื่องจากกระจกมองหลังทั้งหมดจะควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้า คุณจึงสามารถปรับได้อย่างแม่นย�า 
โดยไม่ต้องออกจากห้องโดยสาร สะดวกสบาย 
อย่างที่ควรจะเป็น

กล้องมองภายนอกรถ
เมื่อจ�าเป็นต้องมองเห็นได้มากขึ้น
มีบางมุมที่ไม่มีกระจกแบบใดในโลกนี้สามารถเข้าถึง
ได้ โชคดีที่ Volvo FH ได้จัดเตรียมการติดตั้งกล้อง
ภายนอกจากโรงงานไว้สูงสุดถึงสี่ตัว ซึ่งพร้อม 
ตอบสนองความต้องการของคุณทุกเมื่อ ด้วยการ
เชื่อมต่อกับจอแสดงข้อมูลเสริม (SID-High) ในตัว  
นี่จึงเป็นวิธีที่มีประโยชน์ที่จะมองดูด้านหลังอย่าง
รวดเร็ว เช่น เมื่อเลี้ยวกลับหรือตรวจสอบสัมภาระ 

ระบบช่วยเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
บอกลาจุดบอดไปได้เลย
ที่ด้านข้างกระจกมองหลังด้านผู้โดยสารจะมีไอคอน
ขนาดเล็กแต่มีความส�าคัญมาก เมื่อไฟติดสว่างนั่นก็
แสดงว่าระบบช่วยเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้มองเห็น 
สิ่งที่อยู่ในพื้นที่จุดบอด และคุณไม่ควรเปลี่ยนช่อง 
ทางเดินรถจนกว่าจะปลอดโปร่งแล้ว นี่เป็นคุณสมบัติ
ด้านความปลอดภัยที่ช่วยรักษาชีวิตได้ดีจริงๆ  
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือผู้ขับข่ีของเรา
ทั้งหมดได้ที่ www.volvotrucks.com

ตัวเรือนที่เพรียวบางมาก
เพ่ือความปลอดภัย
กระจกมองข้างที่มีการออกแบบเพรียวบางช่วยเพิ่ม
ความโดดเด่นให้กับรูปทรงห้องโดยสาร ซึ่งไม่เพียง
แต่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพด้านหลังดีข้ึนเท่านั้น แต่
ยังเผยให้เห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นเมื่อคุณมองไปข้างหน้า 
ประโยชน์เพิ่มเติมก็คือ การออกแบบยังช่วยปรับปรุง
อากาศพลศาสตร์และมีความไวต่อสิ่งสกปรกน้อยลง

ระยะห่างที่เพ่ิมความปลอดภัย
เสา A ตรงที่มีหน้าตัดที่เพรียวบางและกระจกที่ม ี
การออกแบบเพรียวบางมอบทัศนวิสัยที่วิเศษสุดจาก
ภายในห้องโดยสารของ Volvo FH ซึ่งมีประโยชน์
อย่างยิ่งไม่เว้นแม้แต่การจราจรในเมืองซึ่งจะช่วยให้
คุณสามารถมองเห็นผู้ใช้ถนนคนอื่นได้ชัดเจน เช่น  
คนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน 

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน

กระจกที่ไม่บดบัง 
ทัศนวิสัย
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+25%



ข้อเสนอด้านระบบเช้ือเพลิง

การลดต้นทุนเชื้อเพลิงและการปล่อยไอเสียควรจะท�าได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รวม 
ตัวเลือกด้านการประหยัดเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไว้ในสองแพคเกจ หนึ่งในนั้นจะ 
เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ให้กับตัวรถบรรทุก อีกแพคเกจรวมบริการที่เป็นประโยชน์ไว้มากมาย 
ถ้าคุณลงทะเบียนทั้งสองแพคเกจ คุณมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ได้สูงสุดถึง 11% แน่นอนว่าคุณสามารถเลือกสองแพคเกจโดยแยกกัน หรือเลือกเพียง
คุณสมบัติที่คุณต้องการได้

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน *I-See มีเฉพาะในตลาด Euro 5 และ Euro 6 เท่านั้น

น�้ามันทุกหยดมีค่า

DYNAFLEET
น�้ามันเช้ือเพลิงและสิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการฟลีทของวอลโว่ ช่วยให้คุณ
ตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในแบบ 
เรียลไทม์ได้จากส�านักงานผ่านอินเตอร์เฟซ 
บนเว็บที่ใช้งานได้ง่าย วิเคราะห์แนวโน้มและ 
ค้นหาจุดที่มีโอกาสพัฒนาต่อไป โดยอาศัย 
ค�าแนะน�าจากรายงานภายในระบบเกี่ยวกับ 
ผลกระทบของสภาพแวดล้อม น�้ามันเชื้อเพลิง 
และพฤติกรรมของผู้ขับข่ี

การฝึกอบรมผู้ขับขี่
การขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ขับข่ีที่มีความช�านาญส่งผลอย่างมาก
ต่อการประหยัดเชื้อเพลิง การขับข่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นคอร์สที่เราจะมุ่งเน้นถึงวิธี
ขับขี่อย่างชาญฉลาดและวิธีประหยัดเชื้อเพลิง

I-SEE*
นักบินผู้ช่วยท่ีมองการณ์ไกล
I-See ช่วยจดจ�าถนนที่ใช้เดินทางไว้ใน 
ฐานข้อมูล I-See สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลนี้ จึงสามารถควบคุมการเปลี่ยน
เกียร์และความเร็วเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด
จากโมเมนตัมของรถบรรทุก ซึ่งท�าให้
ประหยัดเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมาก  
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ I-See ได้ที่  
หน้า 20 

ไดชาร์จ 24V 150A
ก�าลังที่เพ่ิมขึ้นโดยใช้เช้ือเพลิง
น้อยลง
ไดชาร์จแบบประหยัดพลังงานสูงใช้เชื้อ
เพลิงที่น้อยกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณต้องใช้
พลังงานมาก อย่างเช่น เมื่อต้องค้างคืน
ในห้องโดยสาร 

ระบบดับเคร่ืองยนต์อัตโนมัต ิ
เมื่ออยู่ในรอบเดินเบา ประหยัด 
เชื้อเพลิงขณะจอดนิ่งอยู่กับที่
คุณสมบัติอันชาญฉลาดที่ช่วยคุณ
ประหยัดเชื้อเพลิง ด้วยการดับเครื่องยนต์
โดยอัตโนมัติหลังจากเครื่องยนต์ท�างาน 
ในรอบเดินเบาเป็นเวลาสองนาทีครึ่ง 

คอมเพรสเซอร์แอร์แบบ 
CLUTCHABLE
ขจัดแรงดันที่ไม่จ�าเป็น
ระบบจะปลดการท�างานของคอมเพรสเซอร์
แอร์โดยอัตโนมัติเมื่อไม่จ�าเป็น ส่งผลให้ 
มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดน้อยลง
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พื้นที่ที่มากข้ึนส�าหรับน�้ามันเช้ือเพลิง
และในส่วนของน�้ามันเชื้อเพลิง โครงแชสซีที่ม ี
ความยืดหยุ่นของ Volvo FH ช่วยให้คุณสามารถ
ปรับรถบรรทุกส�าหรับความจุเชื้อเพลิงที่คุณต้องการ 
ด้วยตัวเลือกถังน�้ามันมากมาย โดยถังน�้ามันขนาด
ใหญ่สุดอยู่ที่ 900 ลิตร และถัง AdBlue ในปริมาตร
สูงสุด 100 ลิตร คุณจึงสามารถปรับแต่งรถบรรทุก
ของคุณให้สามารถบรรจุเชื้อเพลิงในปริมาณสูงสุด
ที่ท�าได้

แอป Dynafleet
หากคุณอยากดูว่าประหยัดเชื้อเพลิงได้มากน้อยเพียง
ใดในการท�างานกะล่าสุด เพียงแค่คุณมี Dynafleet 
และสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป 
และคุณจะพบวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ 
หรืออาจจะท้าเพื่อนร่วมงานให้แข่งกับคุณก็ได้



สภาพพร้อมใช้งาน

การวางแผนการบริการ
การพัฒนาขึ้นอีกระดับ

ด้วยเกตเวย์เทเลเมติก ช่างซ่อมบ�ารุงจึงสามารถ 
เข้าถึงข้อมูล เช่น ข้อมูลเครื่องยนต์, ระยะไมล์, 
ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง, รหัสวิเคราะห์ปัญหา, 
สภาพการขับข่ีและสถานะของส่วนประกอบที่ส�าคัญ 
(ผ้าเบรก, คลัทช์, แบตเตอรี่และเครื่องท�าลมแห้ง ฯลฯ) 
ซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถแจ้งเตือนคุณได้ทัน
เวลาก่อนที่รถของคุณจะเสียโดยไม่คาดคิด แต่สิ่งที่
ส�าคัญท่ีสุดคือ เราเตรียมพร้อมเสมอเมื่อคุณเข้ามา
หาช่างซ่อมบ�ารุง คุณจะสามารถกลับคืนสู่ท้องถนน 
ได้รวดเร็วกว่าที่คาดไว้ 

เชื่อมต่อออนไลน์เพ่ือแสดงว่า
รถคุณอยู่บนท้องถนน

สัญญาบ�ารุงรักษาวอลโว่ โกลด์:
แพคเกจเพ่ือสภาพความพร้อมใช้งาน 
ที่รวมบริการไว้ครบครัน

สัญญาบ�ารุงรักษาวอลโว่ โกลด์ เป็นแพคเกจ 
บริการที่พร้อมใช้งานทันที เพื่อให้รถบรรทุก 
ออกสู่ถนนท�าเงินให้คุณได้เสมอ แพคเกจนี ้
รวมบริการและการซ่อมแซมต่างๆ รวมถึง 
การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
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300 ม.

ไฟหน้า

ไฟเล้ียวด้านข้าง

ไฟสูง

ไฟต�่า

ไฟแสดงต�าแหน่งและไฟ 
ส่องสว่างในเวลากลางวัน 

ไฟเล้ียว

ไฟเสริม
พื้นที่ส�าหรับไฟตัดหมอก  
พร้อมไฟสว่างคงที่ขณะเลี้ยว 
หรือสปอตไลท์พิเศษ  

ไฟหลักน�าทาง
เมื่อต้องขับรถตอนกลางคืน Volvo FH จะเป็น 
เพื่อนร่วมทางที่ดี ไฟหน้าจะให้แสงสว่างที่มีก�าลังสูง 
ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนบนท้องถนนได้
ล่วงหน้า และผู้ใช้ถนนคนอื่นก็จะมองเห็นคุณอย่าง 
โดดเด่นท่ามกลางความมืด ซึ่งส�าคัญเช่นกัน 

ไฟหน้าแบบไดนามิก
ไฟหน้าแบบไดนามิกช่วยให้ไฟต�่าสามารถฉายไปตาม
ถนนได้ ทุกครั้งที่คุณเลี้ยวรถ ไฟจะส่องตามทางที่คุณ
เลี้ยวเช่นกัน บนเส้นทางต่างๆ ที่ยาวเหยียด ไฟหน้า
ชนิดนี้จะช่วยเพิ่มการมองเห็นที่เป็นบริเวณกว้างยิ่งขึ้น

ไฟสว่างคงที่ขณะเล้ียว
เมื่อคุณชะลอรถเพื่อท่ีจะเลี้ยวในที่มืด ไฟสว่างคงที่
ขณะเลี้ยวที่เปี่ยมประสิทธิภาพนี้จะช่วยคุณในการ 
เลี้ยวรถ ทันทีที่เปิดสัญญาณเลี้ยว พื้นที่ในระยะประชิด
ทางด้านข้างจะสว่างขึ้น เพื่อช่วยให้คุณสังเกตเห็น 
ผู้ใช้ถนนที่ไร้สิ่งป้องกัน 

Bi-Xenon
ติดตั้ง Bi-Xenon ที่ไฟหน้าเพื่อเพิ่มระดับความสว่าง
ของไฟ และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบ
กับหลอดไฟ Halogen ธรรมดา 

ไฟน�าร่อง
เมื่อจะขึ้นรถบรรทุกในตอนกลางคืน เพียงแค่กดปุ่ม 
บนพวงกุญแจรีโมท ไฟภายในและภายนอกรถจะ 
ติดสว่าง ช่วยให้คุณเจอรถได้ง่ายและเข้าสู่รถได้ 
อย่างปลอดภัย 
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หนทางเบื้องหน้าสว่างชัดเจน
ไม่เว้นแม้ทางเล้ียว 
และมุมต่างๆ

คุณลักษณะ
ต�าแหน่งรูปตัว V และไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน 
ท�าให้ Volvo FH เป็นรถที่โดดเด่นสังเกตได้จาก 
ระยะไกล
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การควบคุมน�้าหนักบรรทุก
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รีโมทคอนโทรล 

ระบบช่วงล่างที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ECS) จะช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นและช่วยให้แน่ใจว่าสินค้าที่ขนส่ง 
จะปลอดภัย ECS4 เป็นรุ่นล่าสุดและยังสามารถท�าสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย โดยมี Work Remote ซึ่งเป็นตัวอย่าง 
ที่ชัดเจนที่สุด คราวนี้คุณก็สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะนั่งอยู่หลังพวงมาลัยหรือเดินอยู่รอบๆ รถ

5 ระดับส�าหรับการบรรทุก
3 ระดับส�าหรับการขับขี่
ใช้งานได้ทั้งหมดตามที่คุณต้องการ
ECS ประกอบด้วยถุงลมกันสะเทือนสี่ตัวต่อหนึ่ง
เพลา (สองตัวส�าหรับเพลาพุชเชอร์) มอบแรงยก 
ที่ขนานกันให้กับแชสซี คุณสามารถตั้งค่าความสูง 
ได้ง่ายตามต้องการ ระบบยังให้คุณสามารถเก็บค่า 
ความสูงส�าหรับการจอดเทียบได้ถึง 5 ค่า ซึ่งเป็น
ประโยชน์เมื่อคุณมาถึงทางลาดช่องขนถ่ายสินค้าที่
คุ้นเคยเป็นอย่างดี คุณยังสามารถเลือกจากระดับ
การขับขี่แบบปรับเองได้สามระดับ เพื่อให้ใช้ประโยชน์
จากช่วงความสูงใต้ท้องรถหรือค่าตามหลักอากาศ
พลศาสตร์ได้มากที่สุด 

หน้าจอบอกน�้าหนักบรรทุกเท่ียงตรง 
และง่ายส�าหรับการดูสรุปภาพรวม
เมนูและจอแสดงผลที่ใช้งานง่ายให้คุณสามารถดู 
การกระจายน�้าหนักบรรทุกที่แน่นอนภายในรถ ข้อมูล
น�้าหนัก น�้าหนักบรรทุกของเพลา และน�้าหนักบรรทุก
โบกี้จะมีการระบุแยกต่างหาก คุณจึงแน่ใจได้ว่าทั้งหมด
นี้ไม่เกินขีดจ�ากัดส�าหรับรถบรรทุกและเทรลเลอร์  
การปรับเทียบท�าได้ง่ายเช่นเดียวกัน คุณสามารถ 
ปรับแก้ไขให้เหมาะสมส�าหรับทั้งรถบรรทุกและ 
รถหัวลาก เพื่อให้การวัดค่าเที่ยงตรงอยู่เสมอ 

รักษาความคงตัวของแชสซี  
และน�้าหนักบรรทุกภายในรถ
ECS จะรักษาระดับของแชสซีให้สม�่าเสมอ ไม่ว่า 
สินค้าบรรทุกจะกระจายตัวในลักษณะใด ซึ่งจะช่วย
ป้องกันการไถลออกด้านข้าง และท�าให้มั่นใจได้ว่า 
รถบรรทุกอยู่ในสภาวะสมดุลเสมอ Work Remote 
ยังให้คุณสามารถเลือกปรับเพื่อชดเชยการเอียงข้าง
ได้อีกด้วย

ปรับความสมดุลได้ครบจากปลายนิ้ว
เลิกใช้สายที่เกะกะ เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลในมือ  
คุณสามารถควบคุมระบบกันสะเทือนถุงลมได้เอง 
ขณะเดินไปไหนมาไหนรอบรถ

เพ่ิมฟังก์ชันจากระบบประกอบตัวถัง
คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันอื่นๆ ที่หลากหลายได้ 
ตามโครงสร้างส่วนบน ทุกฟังก์ชันสามารถเข้าใช้ได้
ง่ายผ่านเมนูต่างๆ และมีไอคอนที่เหมือนกับปุ่มบน 
แผงควบคุม

ควบคุมอุปกรณ์ของคุณ
เริ่มและหยุดเครื่องยนต์และ PTO ได้ถึงสี่ตัว  
คุณยังสามารถปรับความเร็วเครื่องยนต์ และ 
เก็บค่า RPM เพื่อให้เข้าใช้ง่ายได้อีกด้วย

ใช้เป็นกุญแจรถ
อาจจะดูใหญ่กว่าพวงกุญแจควบคุมทั่วไปเล็กน้อย 
แต่ท�างานแบบเดียวกัน มอบความสะดวกสบายให้คุณ
สามารถล็อคและปลดล็อคประตูห้องโดยสารได้โดย 
ไม่ต้องใช้รีโมท

เปิดไฟให้สว่าง
หากคุณมีไฟส่องส�าหรับปฏิบัติงาน ไฟหมุนเตือน 
หรือไฟเน้นบางจุดโดยเฉพาะจากผู้ประกอบตัวถัง  
ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดหรือปิดไฟเหล่านั้นได้เลย

ตรวจเช็คน�้าหนักบรรทุก 
ได้ใกล้ชิดกว่าที่เคย
จากระยะไกล

ระบบควบคุมการยกท้ายแบบในตัว
ไม่จ�าเป็นต้องใช้รีโมทคอนโทรลสองตัวอีกต่อไป 
รีโมทคอนโทรลช่วยให้คุณเพิ่มและลดระดับการยกท้าย
ได้อย่างสะดวก



ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่

มองเห็นสภาพบนท้องถนน 

ได้เสมอ
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ระบบเตือนผู้ขับขี่
ระบบเตือนผู้ขับข่ีเป็นระบบอัจฉริยะที่ช่วยติดตาม
พฤติกรรมการขับข่ีของคุณ ถ้ามีความแตกต่าง 
จากปกติและบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า คุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนโดยสัญญาณและข้อความในหน้าจอ 
แสดงผลซึ่งจะแนะน�าให้คุณหยุดพัก 

ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ 
ระบบเตือนการชน และระบบเบรกฉุกเฉิน
ขับตามจังหวะสัญญาณจราจรได้อย่างสบายๆ ระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่ (ACC) ซึ่งใช้เรดาร์จะช่วย 
รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างรถคันที่อยู่ข้างหน้า 
ด้วยการควบคุมคันเร่งและเบรกทั้งหมด หากมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดการชน ไฟเตือนจะแสดงข้ึนบนกระจกหน้า 
และถ้าหากก�าลังจะเกิดการชน ระบบเบรกฉุกเฉินจะ 
เข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 

ระบบช่วยเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
บริเวณที่เป็นจุดบอดด้านข้างผู้โดยสารอาจท�าให้มอง
ไม่เห็นผู้ใช้รถคันอื่นบนท้องถนน ระบบช่วยเปลี่ยน 
ช่องทางเดินรถติดตั้งมาพร้อมกับเรดาร์ที่จะตรวจ
สอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเมื่อคุณเปิดสัญญาณเลี้ยว
หากบริเวณดังกล่าวมีรถ คุณจะได้ยินเสียงเตือนและ
เห็นไอคอนกะพริบข้างกระจก

ระบบควบคุมช่องทางเดินรถ
การแฉลบออกนอกเลนเป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงที่พบได้บ่อย ซึ่งเราคิดว่าเกิดบ่อย 
เกินไปด้วยซ�้า ระบบควบคุมช่องทางเดินรถช่วย
ติดตามเครื่องหมายต่างๆ บนผิวถนนด้วยกล้อง  
และจะแจ้งเตือนถ้าคุณละเลยไปโดยไม่ตั้งใจ 

ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ESP) จากวอลโว่ สามารถลดความเสี่ยงจากการ
ลื่นไถลและการพลิกคว�่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ระบบจะท�าหน้าที่แทนได้ทันที 
โดยลดก�าลังเครื่องยนต์ รวมทั้งหยุดรถบรรทุกและ
รถพ่วง แต่ละล้อของรถบรรทุกจะถูกเบรกโดยแยกกัน 
ในปัจจุบัน ESP มีในลักษณะจ�าเพาะของรถบรรทุก
เกือบทุกรุ่น ทั้งรถหัวลากและรถรุ่นบรรทุก 

ไฟเบรกฉุกเฉิน
หากคุณเหยียบเบรก ไฟเบรกจะกะพริบอย่างรวดเร็ว
เพื่อเตือนรถที่อยู่ข้างหลังคุณ เป็นวิธีที่สะดวกในการ
หลีกเลี่ยงการชนท้าย ซึ่งอาจมีความร้ายแรงและน�าไป
สู่อุบัติเหตุรถชนกันหลายคันซ้อน 

การยืดระยะเบรก
ในบางสถานการณ์ เช่น การเลี้ยวรถ หรือการขับ 
ลงเขาซึ่งพื้นถนนลื่น มีโอกาสที่รถพ่วงจะไม่ไปพร้อม
กับรถบรรทุก ซึ่งอาจท�าให้เกิดการพับเข้าหากันซึ่งเป็น
อันตราย การยืดระยะเบรกเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ของรถบรรทุกวอลโว่ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยง 
การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อเบรกพัลส์รถพ่วง  
รถที่ต่อพ่วงจะยืดออก และอันตรายจะลดน้อยลง 
ระบบจะท�างานโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงที่ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.

กล้องขณะเล้ียว
คอยดูจุดบอดฝั่งด้านผู้โดยสารของรถบรรทุก 
อยู่เสมอ กล้องขณะเลี้ยวจะท�างานเมื่อใช้ไฟเลี้ยว  
และแสดงมุมมองด้านข้างในหน้าจอข้อมูลเสริม 



เคร่ืองยนต์
13 ลิตร ก�าลังสูงสุด แรงบิดสูงสุด

EURO 3

D13A400 (294 kW) 400 แรงม้า ที่ 1400–1800 รอบ/นาที 2000 Nm ที่ 1050–1400 รอบ/นาที

D13A440 (324 kW) 440 แรงม้า ที่ 1400–1800 รอบ/นาที 2200 Nm ที่ 1050–1400 รอบ/นาที

D13A480 (353 kW) 480 แรงม้า ที่ 1400–1800 รอบ/นาที 2400 Nm ที่ 1050–1400 รอบ/นาที

D13A520 (382 kW) 520 แรงม้า ที่ 1500–1800 รอบ/นาที 2400 Nm ที่ 1050–1450 รอบ/นาที

เกียร์
I-SHIFT

กระปุกเกียร์แบบมีเกียร์สูงต�่าและสปลิทเตอร์ 12 สปีดพร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ รุ่นที่มีเกียร์ไต่คลานช่วยให้ใช้งานง่ายโดยมี GCW สูงสุด 325 ตัน

ชนิด เกียร์สูงสุด แรงบิดเครื่องยนต์ (Nm) น�้าหนักบรรทุกรวม (ตัน)
AT2412F ไดเร็ค 2400 44

AT2612F ไดเร็ค 2600 60

ATO2612F ไอเวอร์ไดรฟ์ 2600 60

ข้อมูลจ�าเพาะ

 = เพลาขับ
 = เพลาที่หยุดนิ่ง (เพลาพ่วง เพลาพุชเชอร์ หรือเพลาหน้า)

ห้องโดยสาร

โครงสร้างของเพลารถหัวลาก

โครงสร้างของเพลารถบรรทุก

6×2
(เพลาพ่วง)

6×4

6×4

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของตัวเลือกทั้งหมดที่คุณมีขณะปรับแต่ง Volvo FH ให้ตรงกับความต้องการของคุณ  
ข้อมูลจ�าเพาะทั้งหมดและตัวเลือกที่มีทั้งหมดสามารถดูได้ที่ www.volvotrucks.com หรือท่ีตัวแทนจ�าหน่ายวอลโว่ของคุณ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรถบรรทุก  
Volvo FH ของคุณ

ต่อไปน้ีคือข้อมูลจ�าเพาะบางส่วน ซึ่งมีให้เลือกมากกว่านี้อีกมาก
โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายวอลโว่ของคุณ หรือเข้าไปที่ www.volvotrucks.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
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สลีปเปอร์แคป

โกลบทรอทเตอร์แคป

สลีปเปอร์แคปแบบต�่า

โกลบทรอทเตอร์เอ็กซ์แอลแคป



อุปกรณ์บางอย่างที่ปรากฏและมีการเอ่ยถึงอาจมีวางจ�าหน่ายเป็นแค่อุปกรณ์เสริมเท่านั้น และอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ตามข้อจ�ากัดของกฎหมายท้องถิ่น ตัวแทนจ�าหน่ายวอลโว่ของคุณยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
สีที่ได้อาจแตกต่างออกไป อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดในระหว่างกระบวนการพิมพ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ�าเพาะของผลิตภัณฑ์ โดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถังน�้าด้านนอก

เคร่ืองชงกาแฟ

เข็มขัดคาดสีแดง

แป้นส�าหรับวางโทรศัพท์

ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน

อัลโคล็อค

ปรับแต่งให้เป็น 
รถบรรทุกของคุณ
Volvo FH เป็นรถบรรทุกที่มีอุปกรณ์ครบครันที่สุดคันหนึ่งในโลก และเพื่อปรับแต่งรถบรรทุกให้เหมาะสมกับงานขนส่งของ
คุณและตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้ดีที่สุด เรายังมีอุปกรณ์เสริมให้คุณเลือกใช้อีกมากมาย ทั้งหมดนี้คือ
สิ่งที่จะท�าให้รถบรรทุกของคุณท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ อย่าลืมว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นต่างได้รับการพัฒนา
และทดสอบโดยวอลโว่ ทรัคส์ ส�าหรับรถบรรทุกของวอลโว่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนจะท�างานได้อย่างที่คุณคาดหวังไว้จาก
ผลิตภัณฑ์ของวอลโว่ เราท�าการทดสอบการชนแม้แต่กับเครื่องชงกาแฟ
 ต่อไปนี้คืออุปกรณ์เสริมบางส่วน ซึ่งมีให้เลือกมากกว่านี้อีกมาก โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายวอลโว่ของคุณ หรือ 
เข้าไปท่ี www.volvotrucks.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลจ�าเพาะที่สมบูรณ์ โปรดไปที่ www.volvotrucks.com

ฝาครอบล้อสแตนเลส

ปืนเป่าลม
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ไฟเตือน LED แบบกะพริบ
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