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ไม่ว่าจะงานหนักหรือพ้ืนถนนที่ขรุขระ Volvo FMX ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับสภาพที่ยากล�าบากกว่าเดิม
 แต่ความแข็งแรงสมบุกสมบันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ รถบรรทุกจึงมาพร้อมคุณสมบัติอัจฉริยะ
มากมาย ที่ช่วยให้คุณท�างานได้รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้งาน
อีกด้วย นอกจากนี้ รถบรรทุกยังมีในหลายรูปแบบการปรับแต่งมากกว่าเดิม คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รถบรรทุกที่ตรงกับ
ความต้องการของคุณอย่างลงตัวอยู่เสมอ
 มาส�ารวจวิธีการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจของคุณด้วย Volvo FMX

มาตรฐานใหม ่
ในการก่อสร้าง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลจ�าเพาะที่สมบูรณ์ โปรดไปที่ www.volvotrucks.com
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ในหน้า 42–43

อินเตอร์เฟซการประกอบตัวถัง
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายส�าหรับตัวถังด้วย

หลากหลายคุณสมบัติอันชาญฉลาดของแชสซี 
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 28

28

ภาพรวม

ด้านหน้า
ไม่เพียงแต่เป็นกันชนที่เด่นสะดุดตา แต่เป็นระบบ
ที่สมบูรณ์ซึ่งส่งผลต่อสภาพพร้อมใช้งาน  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 20

I-SHIFT
ขับขี่ได้สะดวก และมาพร้อมกับซอฟต์แวร์
ประหยัดน�้ามัน มีให้เลือกส�าหรับสภาพ 
การท�างานที่ยากล�าบากกว่าที่เคย  
พร้อมตัวเลือกเกียร์ไต่คลาน  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 10–13

ระบบควบคุมการเกาะถนนอัตโนมัติ
การยึดเกาะถนน การขับขี่ และการประหยัดน�้ามัน
ดีเยี่ยม ตอนนี้ Volvo FMX ทั้งหมดที่ใช้เพลา
ขับหน้ามาพร้อม ATC เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 6

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่
ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบขั้นสูงของเรา 
จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 
คือจุดเด่นอันเป็นพื้นฐานของ Volvo  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 30

ตัวยกเพลาคู่
ใช้งานเพลาขับพิเศษเพียงเมื่อคุณต้องการ  
ตัวยกเพลาคู่ลดการสิ้นเปลืองน�้ามัน ท�าให้ 

วงเลี้ยวกระชับ และเพิ่มการยึดเกาะถนน  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 26

โครงสร้างแบบห้าเพลา
ตอนนี้ Volvo FMX ติดตั้งห้าเพลามาจาก

โรงงาน เพื่อให้พร้อมรับงานหนักที่สุด  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 40

ไฟหน้า
ไฟหน้าที่อาจเรียกได้ว่าดีที่สุดในวงการ  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 36

อุปกรณ์ลาก
อุปกรณ์ลากที่ท�างานได้สมชื่อ  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 24 บริการจาก VOLVO

ไม่ว่าจะในรถบรรทุกหรือท่ีส�านักงาน  
วอลโว่สามารถช่วยให้คุณท�างานอย่าง 

มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้น  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 38

ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม
ความสบายในการขับขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยเฉพาะ 

เมื่อไม่ได้บรรทุกหนัก ด้วยความสูงใต้ท้องรถ 
อย่างน้อย 300 มม. ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม 

ใหม่นี้จึงเหมาะส�าหรับงานก่อสร้างอย่างลงตัว  
มีให้เลือกส�าหรับ FMX แบบเพลาขับด้านหน้าด้วย  

ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 22

TRIDEM
โบกี้หกล้อเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมส�าหรับ 

เพลาหน้าแบบคู่ ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลือง 
น�้ามันเชื้อเพลิงและท�าให้วงเลี้ยวกระชับยิ่งข้ึน  

ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 34

ภายนอกห้องโดยสาร
ผ่านการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อการใช้งานแบบพิเศษ สร้างความ

ประทับใจที่มองเห็นได้จากภายนอก 
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 8

เครื่องยนต์ดีเซลของวอลโว่
กราฟแสดงแรงบิดแบบเฉพาะของ  
Volvo เพื่อความสามารถในการขับขี ่
และการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 32

ภายในห้องโดยสาร
พื้นที่กว้างขวางพร้อมคุณสมบัติมากมาย

ที่รองรับการใช้งานของผู้ขับขี่ และเพิ่ม
ความสนุกให้กับการท�างานในแต่ละวัน  

ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 14มุมมองโดยละเอียดของ 
Volvo FMX

วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง
การหมุนพวงมาลัยได้โดยไม่ต้อง
ออกแรงพร้อมการควบคุมที ่
สมบูรณ์แบบ แม้ในสภาพงานที่ทรหด  
ขณะนี้ พร้อมให้ใช้งานแล้วส�าหรับ 
รถบรรทุกที่มีเพลาหน้าแบบคู่  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 16

อินเทอร์เฟสของผู้ขับขี่
แผงหน้าปัดและระบบที่ผสมผสาน 
การบริการและสาระบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน
มอบอินเทอร์เฟสของผู้ขับข่ีระดับ 
แนวหน้าของอุตสาหกรรม  
ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 18

อุปกรณ์เสริม
ปรับแต่งรถบรรทุกของคุณให้เหมาะกับงาน

และความต้องการของคุณ และท�าให้รถบรรทุก
สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ศึกษาเพิ่มเติมที่หน้า 44
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ประหยัดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น การสึกหรอน้อยลง และการบังคับรถที่ดีขึ้น ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ขณะนี้ Volvo FMX แบบเพลาขับด้านหน้าทุกคันมาพร้อมกับระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบอัตโนมัติ  
(Automatic Traction Control - ATC) ที่ปฏิวัติวงการเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

ระบบควบคุมการเกาะถนนอัตโนมัติ

การยึดเกาะถนนทั้งหมด 
เฉพาะในยามที่คุณต้องการ

การเกาะถนนสูงสุด
ไม่มีการชะลอ
ระบบท�างานได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ หาก
เซ็นเซอร์ในล้อตรวจจับการสูญเสียแรงยึดเกาะ  
คลัตช์ฟันของเพลาหน้าจะประกบโดยอัตโนมัติใน 
เวลาคร่ึงวินาที และจะยังคงประกบจนกว่าคุณจะ 
ปล่อยคันเร่งและมีแรงขับเพียงพออีกครั้ง ATC 
สามารถท�างานได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องการ
การตอบสนองจากผู้ขับขี่ อย่างไรก็ตาม สามารถ 
ใช้สวิตช์บนแผงควบคุมเพื่อประกบเพลาหน้าด้วย
ตนเองได้ หรือเมื่อสภาพการขับข่ียากล�าบากมาก  
ก็สามารถประกบล็อคทั้งหมดได้

การขับขี่เต็มขีดจ�ากัด
การบังคับเล้ียวเต็มขีดจ�ากัด
หากไม่มีเพลาขับด้านหน้า รถของคุณอาจมีความ 
เสี่ยงติดหล่ม ซึ่งเมื่อใช้เพลาขับเคลื่อนดังกล่าวแล้ว  
ก็อาจจะลดความคล่องตัวของการบังคับเลี้ยว 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ATC จึงเป็นทางออก 
ที่ดีที่สุด ซึ่งแตกต่างจากระบบขับเคลื่อนที่ไม่สามารถ
ตัดต่อก�าลังได้ เมื่อเพลาขับด้านหน้าเชื่อมต่อกัน 
อย่างสมบูรณ์แล้ว รถบรรทุกก็จะเกาะถนนได้ดีตาม 
ที่คุณต้องการ และเมื่อปลดการเชื่อมต่อออก (ซึ่ง 
เป็นเวลาโดยส่วนใหญ่) การบังคับเลี้ยวจะสามารถ
ใช้การยึดเกาะของล้อหน้าได้อย่างเต็มที่ การบังคับ
ควบคุมรถบรรทุกจึงดีข้ึนอย่างมาก 

โลดแล่นไปพร้อมกัน
และประหยัดเช้ือเพลิงสูงสุด 2%
คุณจะประหลาดใจเมื่อทราบว่าคุณแทบจะไม่ต้องใช้
เพลาขับด้านหน้าเลย แม้แต่ในสภาพพื้นผิวที่ยาก
ล�าบากท่ีสุด จากการทดสอบที่ด�าเนินการในทะเลทราย 
(ซึ่งเทียบได้กับสภาพถนนที่มีทรายมากที่สุดเท่าที่ท�าได้) 
พบว่าสามารถปลดส่วนขับล้อหน้าได้นานกว่าชั่วครู่
ได้นานถึง 95% ATC ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ การปลด
เพลาหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อไม่จ�าเป็นจะช่วยลดการสิ้น
เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงได้ถึง 2% (ข้ึนอยู่กับรอบการ
ขนส่งในภูมิภาค) 

ไม่ต้องกังวล การปกป้องอย่างดีทุกช้ินส่วน
แชสซีของ Volvo FMX ได้รับการออกแบบเพื่อปกป้องชิ้นส่วนที่ส�าคัญทั้งหมดไม่ให้ได้รับความเสียหาย เพลาขับ
เคล่ือนแบบขนานและก้านเชื่อมต่อจะวางตามแนวเพลาภายในตัวเสื้อเพลา ดุมเบรกและถังน�้ามันก็ได้รับการป้องกัน
เป็นอย่างดีเช่นกัน นอกจากนี้ เพลาขับด้านหน้าที่ 1 ยังมีความสูงใต้ท้องในระดับเดียวกับเพลาหน้าที่ 2 โดยมีมุม
เอียงถึง 28 องศา (ด้วยยาง 13R22.5) ซึ่งมีประโยชน์ขณะขับรถข้ึนทางลาดเอียงมาก เพลาขับด้านหน้ายังมา
พร้อมกับระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลัง โดยให้ความสูงใต้ท้องรถอย่างน้อย 300 มม. 
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ภายนอกห้องโดยสาร

รู้จักรถบรรทุกส�าหรับ 
งานก่อสร้างที่แท้จริง

ทางข้ึน
ทางขึ้นระดับต�่าและพับได้ช่วยให้ข้ึนรถบรรทุกที่มีแชสซ ี
สูงได้สะดวกขึ้น ทางขึ้นทั้ง 3 ขั้นมีการออกแบบที่
สามารถกันลื่นได้ หลอดไฟพิเศษที่ประตูช่วยให้การขึ้น
รถปลอดภัยในที่มืด

สัญลักษณ์ Volvo 
เลื่อนข้ึนมาให้อยู่ใกล้ผู้ขับข่ีมากข้ึน มีขนาดใหญ่และ
ทรงพลังเฉกเช่นรถบรรทุก ให้ความรู้สึกภูมิใจที่ได้
ขับข่ี Volvo

ขั้นบันไดด้านหน้า
ช่วงล่างด้านหน้าที่แข็งแกร่งสามารถใช้เป็นบันไดได้ 
เพียงแค่ปีนข้ึนมา รวมถึงตัวเลือกบันไดพิเศษส�าหรับ
วางบนกันชนหน้า ซึ่งสามารถใช้เมื่อท�าความสะอาด
กระจกหน้า

ระบบไอดีระดับสูง
ระบบไอดีระดับสูงช่วยให้การมองเห็นด้านหลังชัดเจน
เมื่อกลับรถ รับปริมาณอากาศได้มากและป้องกันจาก
ฝุ่นละออง

กระจกมอง
กระจกมองหลังที่แข็งแรงพร้อมขายึดที่ทนทานซึ่ง
รองรับการวิ่งในเส้นทางขรุขระ ขากระจกเรียวบาง
เพื่อทัศนวิสัยที่ดี

บันได
บันไดและราวจับยึดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใน
การเข้าออกหัวเก๋งและช่วยให้การตรวจสอบน�้า
หนักบรรทุกในช่องขนถ่ายท�าได้ง่าย ขั้นบันไดมีการ
ออกแบบที่สามารถกันลื่นได้



20%

ลักษณะการท�างาน
อาจดูแปลก ภายใต้ระบบเกียร์ I-Shift แม่แบบระบบเกียร์ที่ทันสมัยนี้ได้ซ่อนเกียร์ธรรมดาที่ไม่ได้ซิงโครไนซ์แบบเดิม
เอาไว้ (จึงมีรูปแบบกะทัดรัดและการสูญเสียน�้ามันเชื้อเพลิงภายในน้อย) แน่นอนว่าระบบเกียร์ I-Shift มีประโยชน์
มากกว่านั้น ความลับอยู่ที่ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งท�าหน้าที่ควบคุมระบบนิวแมติกส์ที่จัดการคลัทช์
และการเปลี่ยนเกียร์ เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วรถ การเร่งความเร็ว น�้าหนัก เกรดถนน ความต้องการ 
แรงบิด และอื่นๆ อย่างสม�่าเสมอ รถจะสามารถท�าการเปลี่ยนเกียร์ได้โดยมีความแม่นย�าสูง ระบบเกียร์นี้ยัง 
สามารถสื่อสารกับเครื่องยนต์ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งท�าให้มีการปรับความเร็วรอบและการเบรกด้วยเครื่องยนต ์
ส�าหรับการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและนุ่มนวล

ขับขี่อย่างสบาย

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

I-Shift ที่ได้รับการปรับให้แกร่งขึ้น
ส�าหรับการใช้งานในสภาพที่ทรหด

คุณจะต้องประทับใจกับ I-Shift ที่เสริมความ 
แข็งแกร่งข้ึน หากขับข่ีในเส้นทางที่ทุรกันดาร ซึ่งได้
รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับสภาพแวดล้อม
ที่จ�าเป็นต้องขึ้นหรือลงเนินที่มีความลาดเอียงเกิน 
10% อยู่บ่อยครั้ง หรือการขับข่ีในสภาพถนนที่
ขรุขระมาก จึงหมายความว่า I-Shift นั้นพร้อม 
ใช้งานส�าหรับสภาพที่แต่ก่อนต้องรับมือด้วย 
เกียร์ธรรมดาหรือระบบเกียร์อัตโนมัติเพาเวอร ์
โทรนิคเท่านั้น

ให้ I-Shift ช่วยคุณประหยัดน�้ามัน 
เชื้อเพลิง ให้เงินไหลคืนกลับมาหาคุณ

ระบบเกียร์ I-Shift ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วย
ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง อย่างแรกคือมีการสูญเสีย
น�้ามันเชื้อเพลิงภายในน้อย กล่าวคือน้อยกว่าเกียร์
ธรรมดา แต่นี่คือระบบไฟฟ้าที่สร้างความแตกต่างได้
อย่างแท้จริง เมื่อขับรถในโหมดประหยัด การเปลี่ยน 
เกียร์ทุกครั้งจะถูกจังหวะเวลา เพื่อให้เครื่องยนต ์
ท�างานในช่วงรอบ rpm อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
และยังมีระบบ I-Roll ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้ขณะ 
ขับลงเขา โดยจะปิดการท�างานเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ
เพื่อใช้โมเมนตัมของรถแทนน�้ามันเชื้อเพลิง ผลลัพธ ์
ก็คือ มีปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงลดลงถึง 2% 

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

ลืมกระปุกเกียร์แบบเดิม

แล้วขับฉลุยได้เลย
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ช่วยให้คุณขับขี่ได ้
ช้าลงยิ่งกว่าเดิม  
พลิกดูหน้าถัดไป 
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

คุณชอบระบบเกียร์ I-Shift หรือไม่ 
ซอฟต์แวร์จะช่วยปรับระบบเกียร์ I-Shift ให้เหมาะสมกับ
สภาพการขับข่ีของคุณ เลือกแพคเกจเสริม 4 แบบได้
ดังนี้: ขนส่งระยะทางไกล หรือ Long Haul ส�าหรับการ
ขับข่ีบนทางหลวงที่มีประสิทธิภาพ, ขนส่งกระจายสินค้า 
หรือ Distribution พร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะส�าหรับการ
ขับเคลื่อนในระยะประชิด, ขนส่งเพื่องานก่อสร้าง หรือ 
Construction ส�าหรับจัดการกับสภาพถนนที่ยาก
ล�าบากมากยิ่งขึ้น และขนส่งเพื่องานบรรทุกหนัก หรือ 
Heavy Duty Transport ซึ่งมีระบบเกียร์ I-Shift 
ส�าหรับการบรรทุกน�้าหนักรวมที่มากกว่า 85 ตัน 

I-SHIFT



37:1

สตาร์ทเม่ือใดก็ได้ที่ต้องการ
หากคุณบรรทุกน�้าหนักมาก คุณจะทราบดีว่าการ
สตาร์ทจากจุดหยุดนิ่งนั้นท�าได้ยากในบางครั้ง โดย
เฉพาะในสภาพภูมิประเทศที่เป็นเนิน หรือสภาพถนน
ที่ย�่าแย่ สุดท้ายแล้ว คุณอาจต้องเอาสินค้าลงหรือ
แม้แต่ขอรถลากจูง ซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อสภาพพร้อม
ใช้งานและประสิทธิภาพการท�างาน ติดตั้ง FMX ด้วย
เกียร์ไต่คลาน แล้วความกังวลนี้จะเป็นเรื่องในอดีต 
ความสามารถในการสตาร์ทจะดีขึ้นอย่างมาก และแรง
เครียดบนคลัตช์จะลดลงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ 

ไต่ช้าๆ วิ่งอย่างประหยัด
เกียร์ไต่คลานช่วยเพิ่มการประหยัดเชื้อเพลิงได้จริง
หรือไม่ ได้แน่นอน เนื่องจากแต่ก่อน คุณมักจ�าเป็น
ต้องยอมสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถสตาร์ท
เครื่องได้ แต่เมื่อใช้เกียร์ส�าหรับไต่ทางชัน เราสามารถ
ปรับแต่งรถบรรทุกให้มีอัตราทดเพลาหลังที่เร็วข้ึน 
ช่วยให้รถท�าความเร็วคงที่ได้ที่รอบเดินเครื่องยนต์ต�่า
กว่าปกติมาก ขณะที่คุณขับข่ีบนถนนที่มีสภาพดีพอ
สมควร ซึ่งจะช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มาก
สองถึงสามเปอร์เซ็นต์ 

รับงานได้มากขึ้น
เกยีร์ไต่คลานช่วยเสริมความคล่องตัวให้กับรถบรรทุก 
ช่วยให้คุณสามารถใช้รถบรรทุกคันเดิมในสภาพการ
ขับข่ีและงานที่หลากหลาย ขับทั้งบนถนนปกติและบน
ถนนลูกรังใช่ไหม ต้องการขนส่งสินค้าบรรทุกน�้าหนัก
มากใช่ไหม ท�างานที่ความสูงเหนือระดับน�้าทะเลมาก
ใช่ไหม เป็นงานที่ต้องใช้ความเร็วต�่ามากใช่ไหม ไม่มี
ปัญหา 

ควบคุมได้สมบูรณ์แบบในทุกทิศทาง
การขับขี่ด้วยความเร็วต�่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดอย่าง
หนึ่งของงาน ด้วยอัตราทดเกียร์สูงถึง 32:1 (และ
สูงถึง 37:1 ขณะถอยหลัง) เกียร์ไต่คลานช่วยให้
คุณสามารถขับข่ีได้ช้ากว่าที่เคย ที่ความเร็วครึ่งหนึ่ง
เมื่อเทียบกับเกียร์ I-Shift แบบทั่วไป คุณสามารถ
ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ ท�าให้การจอดรถ
ท�าได้อย่างเที่ยงตรงขณะก�าลังจะบรรทุกหรือขนถ่าย
สินค้า และยังหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่สามารถส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท�างานได้

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

12 13

I-Shift ใช้งานได้อเนกประสงค์และช่วยให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้น เกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับตัวเลือกเกียร์
ส�าหรับไต่ทางชันหนึ่งหรือสองชุด รวมถึงตัวเลือกเกียร์ถอยหลังเสริม

วิธีลัด 
สู่ประสิทธิผล 
ผ่อนความเร็วลง

I-SHIFT พร้อมเกียร์ไต่คลาน
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ภายในห้องโดยสาร

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน

แม้ภายนอก 
จะดูสกปรก

แต่ภายในสะอาด
และเรียบง่าย

ถาดท่ีวางของในตัว
ถาดที่วางของจะอยู่บนแผงควบคุม ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่
เหมาะส�าหรับการเก็บวางสิ่งของจิปาถะ หรือใช้เป็นที่
วางปากกา

การควบคุมสภาพอากาศด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
การควบคุมสภาพอากาศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศที่สบาย
ภายในห้องโดยสาร เพียงตั้งค่าอุณหภูมิที่คุณ
ต้องการ

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

เตียงนอนที่เหมาะส�าหรับการพักผ่อนอย่าง
แท้จริง
คุณภาพการนอนหลับของคุณไม่ควรลดน้อยลง
เพียงเพราะว่าคุณนอนหลับในห้องโดยสาร ฐานเตียง
กว้าง 70 ซม. และมีที่นอนพ๊อกเก็ตสปริง (Pocket 
Spring) ขนาด 16 ซม. และยังมีระดับความนุ่มให้เลือก
ได้ 3 ระดับ 

พื้นที่กว้างขวางส�าหรับเกียร์ของคุณ
ช่องเก็บของด้านหน้า, ใต้เตียง (อุปกรณ์เสริม), 
ด้านหลังและด้านนอกที่กว้างขวางสามารถปรับให้
เหมาะกับความต้องการของคุณได้ อีกทั้งยังมีช่อง
อเนกประสงค์ส�าหรับเก็บสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ 

ฮีทเตอร์ขณะจอดรถ
คุณจะยืนรอขณะที่บรรทุกสินค้าข้ึน ขนถ่ายสินค้าลง 
หรือออกไปพักข้างทางท่ามกลางความเหน็บหนาว
อย่างนั้นหรือ ด้วยฮีทเตอร์ขณะจอดรถ คุณสามารถ
นั่งรอในห้องโดยสารในสภาพอากาศที่สบายได้ 

ควบคุมทุกอย่างได้แม้อยู่บนเตียงนอน
แผงควบคุมที่เตียงให้คุณควบคุมระบบไฟภายใน, 
นาฬิกาปลุก, ฮีทเตอร์ขณะจอดรถ, ระบบเสียง, 
หน้าต่าง และระบบล็อค คุณสามารถควบคุมทุกอย่าง
ได้โดยไม่ต้องลุกออกจากเตียงนอน

ระบบส่องสว่างภายในขั้นสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง
ส�าหรับระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารที่ยอดเยี่ยม 
ซึ่งสามารถควบคุมได้ไม่ยากด้วยข้ันตอน 3 ขั้นตอนที่
ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือใช้ระบบควบคุมไฟ ขณะขับรถใน
ที่มืด คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ไฟสีแดงเพื่อช่วยในการ
มองเห็นเวลากลางคืน

ดื่มน�้าสะอาดได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
หากคุณต้องการน�้าสะอาด ไม่ต้องไปไหนไกล ช่อง
ภายนอกมีถังขนาด 7 ลิตรติดตั้งไว้พร้อมหัวก็อก 

พื้นที่ส�าหรับเครื่อง Alcolock
แอลกอฮอล์กับการขับขี่ไม่ใช่ของคู่กัน ด้วยเหตุนี้จึง
ต้องมี Alcolock ติดไว้คู่รถ โรงงานได้ติดตั้งเครื่อง
นี้มากับรถ Volvo FMX และส่งข้อความถึงลูกค้าของ
คุณเพื่อรายงานความปลอดภัยของคุณเมื่ออยู่บน
ท้องถนน 

เบรกมือไฟฟ้า
เบรกมือท่ีควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมสวิตช์แผง
ควบคุมที่เข้าใช้งานง่าย จะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติเมื่อ
ปิดกุญแจ และจะปล่อยอัตโนมัติเมื่อออกรถ โดยมี
ระบบ EBS ช่วยเล็กน้อย

การปรับพวงมาลัยที่สะดวกข้ึน พื้นที่
ส�าหรับขากว้างขวางขึ้น
แป้นปรับและแกนปรับพวงมาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ส�าหรับ
ขาให้มากข้ึน

ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้ว
ปุ่มส�าหรับระบบควบคุมความเร็วคงที่ เสียง โทรศัพท์ 
และข้อมูลบนหน้าจอแสดงผล ให้คุณสามารถควบคุม
พวงมาลัยได้อย่างมั่นใจ

ดีไซน์ที่ให้ความส�าคัญกับสรีรศาสตร์
แผงควบคุมรูปทรงโค้งมนไม่เพียงแต่ดูสวยงามเท่านั้น 
แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อต�าแหน่งการขับข่ีที ่
ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และมีความสะดวกสบาย 
ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเอื้อมใช้งานปุ่มควบคุม เครื่องมือ 
และช่องเก็บต่างๆ ได้ง่าย

เบาะนั่งที่นุ่มนวลนั่งสบาย
ผู้ขับข่ีทุกคนทราบว่าที่นั่งดีๆ นั้นมีประโยชน์เพียงใด  
ที่นั่งของ Volvo FMX นั้นสามารถปรับไปข้างหน้า 
และข้างหลังได้ 20 ซม. และปรับข้ึนลงได้ 10 ซม.  
และยังมีเบาะนั่งที่นุ่มสบายมากยิ่งขึ้น

สีด�าขลับ
แผงควบคุมมีสีด�าขลับ โดยได้รับการพัฒนาข้ึนมา 
ส�าหรับสภาพแวดล้อมการก่อสร้างโดยเฉพาะ 
เนื่องจากเป็นสีที่สกปรกยาก

พื้นที่ส�าหรับการท�างาน
ที่นั่งส�าหรับผู้ขับขี่ที่สะดวกสบาย ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม 
และพื้นท่ีกว้างขวางช่วยให้คุณสามารถท�างานได้อย่าง
เพลิดเพลินและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน แผงควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมด้วยปุ่มและคันเกียร์ที่อยู่ใกล้มือ
ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายขึ้น

กุญแจรีโมทไฟฟ้า
เป็นมากกว่าเพียงกุญแจธรรมดา คุณสามารถล็อค
หรือปลดล็อคจากระยะไกล เปิดไฟเพื่อเข้าไปในห้อง
โดยสารอย่างปลอดภัย หากคุณรู้สึกเหมือนว่าถูก
คุกคามจนจนมุม เพียงกดปุ่มฉุกเฉิน เสียงแตรก็จะ
ดังขึ้น 
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ทุกสิ่งอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
ระบบน�าทางและการจัดการฟลีทที่ใช้งานง่าย การ
สื่อสารที่ดียิ่งขึ้นและความปลอดภัยสูงขึ้น ระบบเสียง
เพื่อความบันเทิงที่มีคุณภาพมากข้ึน ระบบผสานงาน
บริการของวอลโว่ให้เข้ากับสาระบันเทิงน�าทุกสิ่งที่คุณ
ต้องการมารวมเข้าไว้ด้วยกันบนหน้าจอสัมผัสขนาด 
7 นิ้ว ศึกษาเพิ่มเติมที่ หน้า 18

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

เส้นทางข้างหน้าที่มีแต ่
ความต่อเน่ืองสม�่าเสมอ
แม้ว่าจะไม่เป็นจริงก็ตาม
ระบบ วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง ที่ล�้าสมัยช่วยลดภาระในการออกแรงบังคับเลี้ยวได้อย่างมาก ท�าให้สามารถท�างานได้ง่ายและปลอดภัย
ยิ่งข้ึน ในขณะที่ลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ จึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับรถบรรทุกในงานก่อสร้าง ที่ซึ่งต้องพบกับสภาพพื้นผิวที่
ขรุขระ น�้าหนักบรรทุกที่มาก และการบังคับเลี้ยวที่ยากล�าบากในความเร็วต�่าอยู่ทุกวัน วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง ยังพร้อมใช้งานแล้ว
ส�าหรับเพลาหน้าคู่ (8×2, 8×4 และ 10×4) 

ลักษณะการท�างาน
เราติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบนพวงมาลัย มอเตอร์ ซึ่งหมุน 2,000 ครั้ง
ต่อวินาที จะถูกควบคุมผ่านชุดอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของ 
รถบรรทุกและให้ทอร์กโอเวอร์เลย์ แรงบิดจะท�างานอย่างต่อเนื่องและ 
ให้ก�าลังพวงมาลัยมากขึ้นเมื่อจ�าเป็น ซึ่งจะได้อารมณ์การขับข่ีที่คาดไว้  
ไม่ว่าน�้าหนักบรรทุกและยางจะเป็นอย่างไร คุณจะได้รับประสบการณ ์
การขับขี่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสามารถวางใจได้อย่างแน่นอน

วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง เหมาะสม 
อย่างยิ่งส�าหรับรถบรรทุกที่ม ี
หลายเพลาท้ายและ/หรือเพลาหน้าแบบคู่

ส่วนในขณะใช้ความเร็วสูงบนถนนเรียบ 
รถสามารถแล่นบนถนนที่เป็นหลุมบ่อ 
และป้องกันไม่ให้การสั่นสะเทือนมาถึง
พวงมาลัยได้

วอลโว่ ไดนามิกเสตียริ่ง ลดแรง
ที่ต้องใช้ในการบังคับเลี้ยวได ้
สูงสุดถึง 85% 

เมื่อพื้นผิวถนนลาดชัน พวงมาลัย 
จะชดเชยพื้นที่เอียงลาดและแก้ไข 
เส้นทางเดินรถ

การถอยหลังท�าได้โดยเปลืองแรงน้อย 
และพวงมาลัยจะกลับไปสู่ต�าแหน่งกลาง
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอยเสร็จ

ระบบพวงมาลัยที่จะช่วยแก้ไข 
การเฉออกจากทางตรง  
ซึ่งเกิดจากแรงลม เป็นต้น

1716
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อินเทอร์เฟสของผู้ขับขี่

ข้อมูลจะรวมอยู่ในที่เดียวกัน
เพียงดูที่ศูนย์กลางของเครื่องวัดความเร็วก็เพียง
พอที่คุณจะทราบข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับเกียร์, โหมด 
I-Shift, ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (แบบปรับได้), 
เบรกเสริม และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

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

โลกแห่งสาระบันเทิง 
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
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DYNAFLEET ONBOARD
ไม่จ�าเป็นต้องใช้หน้าจอแยกต่างหาก ข้อมูล
ทั้งหมดจากระบบการจัดการการขนส่งของ
วอลโว่นั้นรวมอยู่ใน SID-High 

อุปกรณ์น�าทาง GPS ในตัว
รถบรรทุก Volvo FMX มีอุปกรณ์น�าทาง
รวมอยู่ในตัว เมื่อทราบข้อมูลจ�าเพาะของ 
รถบรรทุก ระบบจะสามารถใช้ข้อมูลแผนที ่
เพื่อช่วยให้คุณเลือกเส้นทางที่เหมาะส�าหรับ 
น�้าหนักโหลดของเพลาและความสูงของรถได้ 
และยังผสานรวมกับ Dynafleet OnBoard 
ได้อย่างลงตัว คุณจึงได้รับข้อมูลต�าแหน่ง
ปลายทาง GPS ที่แม่นย�าจากส�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

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน

จอแสดงข้อมูลเสริม
ให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่ผสานการบริการและ 
สาระบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน ระบบน�าทาง การจัดการ 
ฟลีท ระบบสื่อสาร ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
และสื่อเสียงให้ความบันเทิงที่มีคุณภาพมากขึ้น  
ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว 

การน�าทางที่ง่ายดายและการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นช่วยให้การจัดการฟลีทที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบผสานงานบริการของ วอลโว่ ทรัคส์  
ให้เข้ากับสาระบันเทิงจะน�าคุณสมบัติทั้งหมดมารวมเข้าไว้ด้วยกันบนจอสัมผัส เพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 ระบบใช้งานง่ายและสามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้โดยตรง ผ่านทางการสั่งงานด้วยเสียง และด้วยปุ่มบนพวงมาลัย ข้อมูลทั้งหมด 
อยู่ในที่ที่คุณต้องการในที่เดียวและเชื่อมต่ออยู่เสมอ
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แผงกันกระแทก
แผงกันกระแทกที่อยู่ใต้เครื่องยนต์นี้มีคุณสมบัติเหมาะ
สมกับชื่อจริงๆ มีความหนา 3 มม. และไม่เพียงแต่
ปกป้องอ่างน�้ามันเครื่องยนต์เท่านั้น แต่ยังปกป้อง
สายยาง และชุดระบายความร้อนอีกด้วย ทุกสิ่งที่เสีย
หายได้ขณะขับขี่บนท้องถนนจะได้รับการปกป้อง แม้ใน
ขณะที่คุณถอยหลัง
 แผงกันกระแทกยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือหาก
คุณขับข่ีในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง แผง
กันกระแทกนี้จะช่วยลดฝุ่นละอองที่เข้าไปในใต้ท้องรถ

ด้านหน้า

กันชนกับความพร้อม 
ใช้งานเก่ียวข้อง 
กันอย่างไร
ไม่ส�าคัญว่าทักษะการขับขี่ของคุณจะเป็นอย่างไร บนทางที่แคบ ความมึดที่ปกคลุมบริเวณเหมืองหรือในอุโมงค์เหมืองจะท�าให้รถจะชน
กับสิ่งอื่นได้ง่าย และรถจะเสียหาย ดังนั้น ไฟหน้าจึงต้องได้รับการป้องกันและยึดติดเป็นอย่างดี พื้นผิวถนนที่ขรุขระและก้อนหินต้อง 
ไม่ท�าลายอ่างน�้ามันเครื่องยนต์ กันชนต้องทนต่อความสมบุกสมบัน และหากมีสิ่งใดเกิดขึ้น คุณไม่ควรต้องน�ารถบรรทุกกลับไปที ่
ศูนย์บริการ รถต้องสามารถท�างานต่อไปได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะความพร้อมใช้งานเป็นสิ่งส�าคัญ

กันชนที่แข็งแรงทนทาน
ท�าจากเหล็ก มีทั้งหมด 3 ส่วนซึ่งประกอบเข้ากันโดย
มองเห็นได้และถอดออกได้สะดวก จึงสามารถเปลี่ยน
ชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่าย
 หากคุณขับรถผ่านเศษอิฐหินก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ 
บางทีคุณอาจไม่ได้สังเกตเห็นความเสียหายใดๆ เลย
ที่กันชน นั่นเป็นเพราะว่ากันชนเหล็กนี้เคลือบด้วยสาร
เคลือบผิวพอลิโพรไพลีน ซึ่งจะกลับคืนสู่สภาพเดิม
เมื่อได้รับความเสียหาย

ระบบ Front Underrun Protection ที่
ช่วยปกป้อง
ช่วงล่างด้านหน้ามีลักษณะโครงสร้างเป็นกล่อง
สี่เหลี่ยม ทุกๆ ส่วนจะท�างานร่วมกัน ซึ่งท�าให้
โครงสร้างมีความแข็งแกร่งทนทานอย่างมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นรองรับการชนปะทะรถ
 ที่ Volvo เราได้ทดลองขับรถบรรทุกนี้ท�างานที่สม
บุกสมบันมากกว่าที่คุณคาดคิด และปัจจุบันเราเชื่อแล้ว
ว่านี่คือกันชนที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม
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ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม

แนวระดับใต้ท้องรถ 
ที่ปรับปรุงใหม่
รถบรรทุกก็มีเช่นกัน

เมื่อเทียบกับระบบกันสะเทือนแบบแหนบดั้งเดิม ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมนั้นมีประโยชน์อยู่
หลายข้อ ระบบให้การขับขี่ที่นุ่มนวลกว่า ไม่มีสภาพถนนจะเป็นเช่นไร ช่วยป้องกันรถบรรทุก 
สินค้า และที่ส�าคัญที่สุดคือคนขับ ไม่ให้ทรุดโทรม เรามีระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลังที ่
ได้รับการพัฒนาส�าหรับรถบรรทุกในงานก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยมีช่วงความสูงใต้ท้องรถสูง 
(อย่างน้อย 300 มม.) และแข็งแรงพอท่ีจะรับมือสภาพพื้นผิวที่ขรุขระ

น�้าหนักบรรทุกโบกี้สูง
Tandem: 26 ตัน
Tridem: 36 ตัน

สเตบิไลเซอร์ที่กึ่งกลางโบกี้
ต�าแหน่งของแท่งเหล็กสเตบิไลเซอร์ท�าให้มีก�าลังแรง
บิดน้อยในแชสซีและมีการเคลื่อนที่ดีขึ้น ตลอดจนมี
ความเสถียรในระหว่างที่รถเอียงเท อีกทั้งยังท�าให้มี
ช่วงความสูงใต้ท้องรถสูงอีกด้วย

ถุงลมกันสะเทือนที่ติดตั้งเหนือเพลา
ถุงลมกันสะเทือนได้รับการปกป้องมากขึ้น และ

ต�าแหน่งยังท�าให้มีความสูงใต้ท้องรถมากขึ้นด้วย 
เช่นเดียวกับส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด 

ความสะดวกสบายและความยืดหยุ่น
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมช่วยให้การขับข่ีนุ่มนวล
อย่างเห็นได้ชัด และช่วยให้สามารถขับขี่ได้ในสภาพ

ความสูงใต้ท้องรถที่หลากหลาย ทุกส่วนของระบบกัน
สะเทือนอยู่ภายในขอบยางด้านหลัง ซึ่งจะช่วยให้การ

ปรับแชสซีส�าหรับการใช้งานต่างๆ เช่น พื้นผิวยาง
มะตอยหรือทิปเปอร์ ง่ายขึ้น

ส�าหรับชุดเพลาขับด้านหน้า
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมด้านหลังยังพร้อมใช้งาน

แล้วส�าหรับ Volvo FMX ที่มีเพลาขับด้านหน้า  
(4×4, 6×6, 8×6 และ 10×6)

เบรกที่ได้รับการปกป้อง
ไม่ต้องกังวล ไม่มีส่วนของระบบเบรกที่ยื่นออก
มานอกใต้เพลาท้าย คุณจึงมั่นใจได้ว่ารถบรรทุกจะ
สามารถจัดการอุปสรรคทั้งหมดได้

ช่วงความสูงใต้ท้องรถสูง
300 มม. ใต้สเตบิไลเซอร์

335 มม. ใต้ดิฟเฟอเรนเชียล

การเกาะถนนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
ความเร็วเฉลี่ยที่สูงข้ึน
แรงดันเพลาท้ายที่เหมาะสมของทุกเพลาหมายถึง
การเกาะถนนที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น เนื่องด้วยระบบกัน
สะเทือนแบบถุงลม ผู้ขับข่ีสามารถปรับการกระจายน�้า
หนักบรรทุกของเพลาเพื่อการเกาะถนนที่ดีขึ้นได้ หาก
จ�าเป็น ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมช่วยให้รถบรรทุกมี
การสั่นสะเทือนน้อยลง และคุณจะสามารถขับขี่ได้นุ่ม
นวลขึ้น โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้บรรทุกสัมภาระ ซึ่งท�าให้มี
ความเร็วเฉลี่ยสูงขึ้น 
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อุปกรณ์ลาก

32 ตัน

ยึดให้ม่ันคงและจับได้ง่ายๆ
คุณสามารถปล่อยที่จับให้ต่อกับเส้นลวดหรือแท่ง
เหล็กส�าหรับดึงเข้ากับอุปกรณ์ลากตรงกลางหน้ารถ 
ได้ด้วยการจับเพียงครั้งเดียว อุปกรณ์นี้ผ่านการ
ทดสอบแรงดึง/ผลักแนวข้างกับวัตถุที่มีขนาดถึง  
32 ตัน โดยท�ามุมสูงสุด 15 องศา

บางครั้งปัญหาที่พบก็อาจยุ่งยากมากกว่าที่คิด รถของคุณเพียงติดหล่ม ดังนั้นจึงควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ารถบรรทุก Volvo FMX ติดตั้งอุปกรณ์ลากที่สามารถรับน�้าหนักได้จริงๆ

เหตุผลที่คุณควรวางใจอุปกรณ์ลาก
เป็นส่วนหนึ่งของคานขวาง ซึ่งท�าจากเหล็กที่ม ี
ความแข็งแรงมาก ส่วนประกอบทั้งหมดยึดติดกับ 
โครงแนวนอนอย่างแน่นหนา ไม่เพียงแต่ท�าให้
โครงสร้างแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที ่
ช่วยลดแรงกระแทกของแชสซีที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า  
ซึ่งช่วยให้การขับขี่นุ่มนวล
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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 สามารถ 
ลดวงเลี้ยวได้กว่าหนึ่งเมตร เป็นต้น

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

มีปริมาณการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงลดลง 
ถึง 4%
เนื่องด้วยแรงเสียดทานและความต้านทานต่อการหมุน
ของล้อท่ีเพิ่มขึ้น เพลาขับจึงมักจะใช้เชื้อเพลิงค่อนข้าง 
มากตลอดเวลา แต่ไม่ใช่กับตัวยกเพลาคู่การปลดและ
ยกเพลาขับในยามที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้งาน จะช่วยลดการ
ใช้เชื้อเพลิงได้สูงถึง 4% เมื่อไม่ได้บรรทุกของ ซึ่งจะ
ช่วยประหยัดเงินได้มากในระยะยาว

หากต้องการประหยัด 
เชื้อเพลิงและลดวงเล้ียว
เพียงยกเพลาขับขึ้น

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

ตัวยกเพลาคู่

ถุงลม
อากาศระหว่างเพลาขับที่สองและแชสซ ี

ช่วยให้สามารถยกหรือลดเพลาได้ 

คลัตช์ฟัน
ดิฟเฟอเรนเชียลเพลาร่วมจะเปลี่ยนด้วยคลัตช์ฟัน ช่วยให้
สามารถปลดเพลาท้ายสุดได้จนสุด

โหมดขับขี่ที่เหมาะสมที่สุดใน 15 วินาที
ตัวยกเพลาคู่เหมาะส�าหรับในกรณีที่คุณบรรทุกของแบบ 
เที่ยวเดียวโดยที่ไม่มีการบรรทุกของกลับมา เมื่อรถบรรทุก 
ไม่มีการบรรทุกของ คุณเพียงแค่กดปุ่มบนแผงควบคุมเพื่อ
ปลดและยกเพลาขับ และเมื่อคุณบรรทุกของหนัก เพลาขับ 
จะลดระดับเองโดยอัตโนมัติและท�างานอีกครั้งเพื่อเกาะถนน 
พร้อมสมรรถนะการขับขี่สูงสุด ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนถึง 
ขั้นตอนสุดท้ายจะใช้เวลาเพียง 15 วินาทีเท่านั้น คุณจึง 
ไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าของคุณไป
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Volvo Bodybuilder Instructions
ทันทีที่คุณสั่งซื้อ Volvo FMX ภาพวาดรถบรรทุก
ของคุณจะมีพร้อมในพอร์ทัล VBI แบบออนไลน์ที ่
ใช้งานง่าย ผู้ประกอบตัวถังสามารถเริ่มท�างานได้ใน
ขณะที่เราผลิตรถบรรทุก ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการ
ด�าเนินงานลงอย่างเห็นได้ชัด

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

เฟรมท่ีตั้งตรง
Volvo น�าเสนอเฟรมที่ตั้งตรงและขนานอย่างสมบูรณ์
ด้านหลังห้องโดยสาร แตกต่างจากรถบรรทุกอื่นโดย
ส่วนใหญ่ คุณสมบัตินี้ท�าให้งานของผู้ประกอบตัวถัง
ง่ายยิ่งข้ึนอีก

อินเตอร์เฟซการประกอบตัวถัง

เตรียมความพร้อม 
ประกอบตัวถัง
ผู้ประกอบตัวถังมักจะชื่นชอบรถบรรทุกของวอลโว่ เนื่องจากเราได้พยายาม 
ท�าสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อให้ง่ายต่อการท�างาน ด้วยการเตรียมแชสซีส�าหรับ
โครงสร้างส่วนบนไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่ที่โรงงาน ผู้ประกอบตัวถังจึงไม่ต้องท�า 
การประกอบซ�้าที่ไม่จ�าเป็นและสิ้นเปลือง จึงท�าให้ใช้เวลาอยู่กับผู้ประกอบตัวถัง 
น้อยลง นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ท�าให้รถบรรทุกของเราแตกต่าง

แพคเกจแชสซีรถบรรทุก
ตัวเลือกต่างๆ เช่น ระบบป้องกันการมุดใต้ท้องรถ 
ด้านข้าง อุปกรณ์ยึดส�าหรับผู้ประกอบตัวถัง  
บังโคลน และไฟท้าย LED ต่างมาในแพคเกจที่ใช้งาน
สะดวก สั่งซื้อง่าย และมีคุณภาพสูง
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ตัวเลือกลักษณะจ�าเพาะที่หลากหลาย
ยิ่งมีชุดตัวเลือกรองรับมากขึ้น ยิ่งท�าให้รถบรรทุก
ปรับแต่งได้ง่ายข้ึน ด้วยเหตุนี้ Volvo FMX จึงมา
พร้อมตัวเลือกมากข้ึนกว่าที่เคยทั้งในส่วนของ
โครงสร้างเพลา ความสูงแชสซี และฐานล้อ 

ความสูงเฟรมที่แตกต่างกันสองขนาด
เลือกระหว่างเฟรม 266 มม. กับเฟรม 300 มม. 
ตามความต้องการของโครงสร้างส่วนบน

โครงยึดอุปกรณ์เช่ือมต่อ
Volvo FMX สามารถติดตั้งมาพร้อมโครงยึด
อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวรถแบบแขวนยึดบนเฟรมได้
โดยตรงจากโรงงานผลิต มีให้เลือกไม่เพียงแต่ใน
บริเวณฐานล้อเท่านั้น แต่ยังเลือกติดตั้งบนส่วนยื่น
ด้านหลังได้อีกด้วย

การตัดปลายเฟรมด้านหลังที่แตกต่างกัน 
4 รูปแบบ
เราสามารถส่งมอบ FMX 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 คุณสามารถเข้าใช้โมดูลนี้ได้อย่าง 
สะดวกจากสวิตช์แผงควบคุมที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น 
และในรีโมทคอนโทรล 

เตรียมพร้อมส�าหรับเครนยก
แชสซีต�่าและน�้าหนักบรรทุกเพลาสูง เป็นสิ่งที ่
ผู้ประกอบเครนทุกรายต่างปรารถนา Volvo FMX  
มีพร้อมทั้งสองคุณสมบัติ นอกจากนี้ เรายังสามารถ
สร้างพื้นที่ว่างเฟรมใกล้กับห้องโดยสาร ทั้งยัง
สามารถส่งมอบรถบรรทุกที่มีแผ่นเครนติดตั้ง 
พร้อมจากโรงงานให้กับคุณ

ต�าแหน่งของระบบป้องกันการมุดใต้ท้อง
รถด้านหลัง
เพือ่รองรับอุปกรณ์เสริมด้านหลังที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
ระบบป้องกันการมุดใต้ท้องรถด้านหลังจึงสามารถ 
ติดตั้งได้หลายต�าแหน่ง

ตัวเลือกหลากหลายเพ่ือการเสริม 
ความแข็งแกร่ง
การใช้งานหนักบางอย่างเพิ่มแรงกดสูงลงบนเฟรม 
แต่ไม่ต้องกังวล Volvo FMX ใหม่มีตัวเลือกใส้ใน 
เฟรมมากมายให้คุณใช้งานมากมาย ช่วยเสริม 
ความแข็งแกร่งตามต้องการได้อย่างรอบด้าน

หลีกทางให้งานประกอบตัวถัง
เราไม่ปล่อยให้วิศวกรเติมสิ่งใดๆ ไว้ด้านบนของเฟรม 
พื้นที่นี้ท้ังส่วนมีไว้ส�าหรับงานประกอบตัวถัง และช่วย
เพิ่มความยืดหยุ่นได้เป็นอย่างมาก

แถวช่องเชื่อมต่อแบบเฉพาะ
ตัวโครงเฟรมจะมีแถวช่องด้านบนที่ออกแบบมาโดย
เฉพาะเพื่อรองรับโครงสร้างส่วนบน เนื่องจากเรา
ไม่ได้ใช้หมุดยึดใดๆ ในบริเวณนี้ ผู้ประกอบตัวถังจึง
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างสะดวก

เลือกส่วนยื่นด้านหลังที่พอดีกับตัวรถ
เฟรมด้านหลังสามารถสั่งตัดจากโรงงานให้มีขนาด
เฉพาะตามต้องการ โดยปรับเพิ่มได้ทีละ 50 มม. เพื่อ
ให้ประกอบกับโครงสร้างส่วนบนของคุณได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการส่วนยื่นด้านหลังที่มี
ขนาดส้ันเป็นพิเศษหรือมีขนาดยาวกว่า
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ระบบเตือนผู้ขับขี่
ระบบเตือนผู้ขับข่ีเป็นระบบอัจฉริยะที่ช่วยติดตาม
พฤติกรรมการขับข่ี โดยเสริมกับระบบควบคุม 
ช่องทางเดินรถแบบใช้กล้อง ซึ่งขณะนี้เป็นระบบ
มาตรฐาน ถ้ามีความแตกต่างจากปกติและบ่งบอก
ถึงความเหนื่อยล้า คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดย
สัญญาณและข้อความในหน้าจอแสดงผลซึ่งจะแนะน�า
ให้คุณหยุดพัก 

กล้องขณะเล้ียว
คอยดูจุดบอดฝั่งด้านผู้โดยสารของรถบรรทุกอยู่
เสมอ กล้องขณะเลี้ยวจะท�างานเมื่อใช้ไฟเลี้ยว และ
แสดงมุมมองด้านข้างในหน้าจอข้อมูลเสริม 

ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ 
ระบบเตือนการชน และระบบเบรกฉุกเฉิน
ขับตามจังหวะสัญญาณจราจรได้อย่างสบายๆ ระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่ (ACC) ซึ่งใช้เรดาร์จะช่วยรักษา
ระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างรถคันที่อยู่ข้างหน้า ด้วย
การควบคุมคันเร่งและเบรกทั้งหมด หากมีความเสี่ยง 
ที่จะเกิดการชน ไฟเตือนจะแสดงขึ้นบนกระจกหน้า  
และถ้าหากก�าลังจะเกิดการชน ระบบเบรกฉุกเฉินจะ 
เข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 

ระบบช่วยเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
บริเวณที่เป็นจุดบอดด้านข้างผู้โดยสารอาจท�าให้มอง
ไม่เห็นผู้ใช้รถคันอื่นบนท้องถนน ระบบช่วยเปลี่ยน 
ช่องทางเดินรถติดตั้งมาพร้อมกับเรดาร์ที่จะตรวจ
สอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเมื่อคุณเปิดสัญญาณเลี้ยว 
หากบริเวณดังกล่าวมีรถ คุณจะได้ยินเสียงเตือนและ
เห็นไอคอนกะพริบข้างกระจก

ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (ESP) มีเบรกเฉพาะ
ส�าหรับแต่ละล้อ ซึ่งจะช่วยให้รถที่ต่อพ่วงทั้งหมด
ทรงตัวได้ และช่วยลดผลกระทบจากการพับเข้า 
หากัน การพลิกคว�่า และการแกว่งของรถพ่วง ESP  
มีพร้อมใช้งานส�าหรับรถหัวลากและรถบรรทุกที่มี
เพลาสองหรือสามเพลา 

ไฟเบรกฉุกเฉิน
หากคุณเหยียบเบรก ไฟเบรกจะกะพริบอย่างรวดเร็ว
เพื่อเตือนรถที่อยู่ข้างหลังคุณ วิธีที่มีประสิทธิภาพ 
ในการหลีกเลี่ยงการชนท้าย ซึ่งอาจน�าไปสู่อุบัติเหต ุ
รถชนกันหลายคันซ้อนและการเสียชีวิต 

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่

แม้แต่ผู้ขับขี่มือหนึ่งก็ยังต้องการ 
ความช่วยเหลือพิเศษบางอย่าง 
เมื่ออยู่บนท้องถนน

การยืดระยะเบรก
ในบางสถานการณ์ เช่น การเลี้ยวรถ หรือการขับลง
เขาซึ่งพื้นถนนลื่น มีโอกาสที่รถพ่วงจะไม่ไปพร้อมกับ
รถบรรทุก ซึ่งอาจท�าให้เกิดการพับเข้าหากันซึ่งเป็น
อันตราย การยืดระยะเบรกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อเบรกพัลส์รถพ่วง  
รถที่ต่อพ่วงจะยืดออก และอันตรายจะลดน้อยลง 
ระบบจะท�างานโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงที่ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. การยืดระยะเบรก
มีให้ใช้งานส�าหรับรถบรรทุก รวมถึงรถหัวลาก 
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เคร่ืองยนต์ดีเซลของวอลโว่ 

กราฟแสดงแรงบิดของ Volvo
รู้สึกได้เม่ือเหยียบคันเร่ง
แรงบิดที่ยอดเยี่ยมที่ความเร็วรอบต�่า ช่วงแรงบิดสูง
มาก แรงบิดสูงสุดที่ก�าลังสูงสุด ความเป็นผู้น�าของ 
Volvo ในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลจะชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อคุณเริ่มเปรียบเทียบกราฟเครื่องยนต์ คุณจะได้
สัมผัสกับการเร่งความเร็วที่รวดเร็ว ก�าลังฉุดลากที่
ยอดเยี่ยม การบังคับรถความเร็วต�่าที่นุ่มนวล และ 
การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนการขับขี่ที ่
น่าพอใจเมื่อใช้ความเร็วคงที่

การประหยัดพลังงานเช้ือเพลิงในตัว
ระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงที่ควบคุมด้วย EMS ที่รวดเร็ว
และแม่นย�า รูปทรงเรขาคณิตของห้องเผาไหม้ที ่
เหมาะสม อัตราส่วนการเติมก๊าซสูง เราสามารถแสดง
รายการสิ่งที่ท�าให้เครื่องยนต์วอลโว่หาใครทัดเทียม
ได้ยากเมื่อพิจารณาถึงการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง 
ประโยชน์จะตกอยู่ที่ผลก�าไรของคุณ และสิ่งแวดล้อม

ระบบเบรกเครื่องยนต์ของ Volvo
ช่วยลดการสึกหรอของแป้นเบรก ถ้าคุณต้องการ
รักษาความเร็วเฉลี่ยสูงโดยไม่ท�าให้ความปลอดภัย
หรือการประหยัดพลังงานลดน้อยลง คุณจ�าเป็นต้อง
มีเบรกเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง และนี่เป็นสาเหตุที่ท�าให้
ระบบเบรกเครื่องยนต์ของ Volvo (VEB) ที่มาพร้อม
เครื่องยนต์ D11 ได้รับความชื่นชมอย่างแพร่หลาย 
และบนเครื่องยนต์ D13 คุณจะได้สัมผัสกับ VEB+  
ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรรับรองของเรา ซึ่งสามารถ 
ดูดซับแรงได้สูงสุดถึง 375 kW (510 แรงม้า)  
ด้วยการออกแบบเพลาลูกเบี้ยวที่ไม่เหมือนใคร 
พร้อมกระเดื่องวาล์วสี่ตัว

ช่วงเครื่องยนต์ที่หลากหลาย เลือกได ้
ตามต้องการ
ช่วงเคร่ืองยนต์ของ Volvo FMX ประกอบไปด้วย
ระดับก�าลังที่แตกต่างกันหลายระดับ: ทั้งส�าหรับ
เครื่องยนต์แบบ 11 ลิตร (D11) และ 13 ลิตร (D13) 
คุณวางใจได้ว่าจะมีเครื่องยนต์ที่เหมาะส�าหรับงาน 
การขนส่งของคุณเสมอ

พลังและแรงบิดที่บริสุทธิ์
โดยไม่ท�าให้ประสิทธิภาพการประหยัด 
น�้ามันเชื้อเพลิงลดลง

ระบบระบายไอน�้ามันเครื่องแบบปิด
น�าก๊าซไอน�้ามันเครื่องกลับมาใช้ใหม่ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศรอบบริเวณรถ 

ปั๊มไฮดรอลิกพร้อมคลัตช์
ปั๊มไฮดรอลิกที่ติดตั้งกับเครื่องยนต์มี
แบบ Declutchable สองแบบ

กลไกปรับจังหวะด้านหลัง
รูปแบบท่ีกะทัดรัดและมีน�้าหนักเบา ให้
ก�าลังคอมเพรสเซอร์แอร์พร้อมด้วย
พวงมาลัยพาวเวอร์ น�้ามัน และปั๊มน�้า
ดูดน�้ามันเชื้อเพลิง

ระบบฉีดน�้ามันเช้ือเพลิงที่มีความ
ยืดหยุ่นและควบคุมด้วย EMS
ระบบคอมมอนเรล (เครื่องยนต์ D11)  
หรือระบบหัวฉีด (เครื่องยนต์ D13) ที่มี
จังหวะรอบการท�างานที่เหมาะสม ด้วยระบบ
การจัดการเครื่องยนต์ (EMS)

แถวเรียงหก
สูบ 7 แบริ่งส�าหรับการกระจายก�าลัง  
ความไว้วางใจที่มาพร้อมกับสไตล์ 
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วงเล้ียวแคบ
Tridem ช่วยให้รถบรรทุกมีวงเลี้ยวที่แคบขึ้น 

ช่วยให้ประหยัดเวลาขณะขับขี่ในที่แคบ

TRIDEM

เล้ียวโค้งอย่างมั่นใจ

หากคุณขับข่ีบ่อยบนถนนเรียบและส่วนใหญ่ไม่มีน�้าหนักบรรทุก (ซึ่งเป็นสภาพส�าหรับรถบรรทุก
ในงานก่อสร้างส่วนใหญ่) โบกี้หกล้อที่มีระบบกันสะเทือนแบบถุงลมนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม  
โบกี้แบบสามเพลาท�าให้การขับเคลื่อนในระยะประชิดดียิ่งขึ้น และสามารถยกเพลาหนึ่งเพลา  
(หรือแม้แต่สอง) เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มการยึดเกาะ 

การเล้ียวในวงแคบ
การขับขี่ที่แสนสบาย
โบกี้หกล้อมาพร้อมกับเพลาพ่วงข้ึนให้เลือก (ด้าน
หลังเพลาขับ) หรือเพลาพุชเชอร์ (ด้านหน้าเพลาขับ) 
หรือท้ังสองอย่าง (หากคุณขับข่ีรุ่น 8×2) เนื่องจาก
เพลาต่างๆ เป็นเพลาบังคับแบบไฮโดรลิก วงเลี้ยวจึง
แคบกว่ารถบรรทุกที่มีเพลาหน้าแบบคู่อยู่มาก ท�าให้
สามารถควบคุมรถบรรทุกบนถนนที่มีความท้าทาย 
ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ระบบกันสะเทือนแบบ 
ถุงลมให้การขับข่ีที่แสนสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อไม่มีการบรรทุกสัมภาระ 

น�้าหนักเบากว่า บรรทุกได้มากกว่า
Tridem พร้อมใช้งานแล้วในรถรุ่นน�้าหนักเบา  
ด้วยการถอดไส้ในและลดน�้าหนักของส่วนประกอบ 
อื่นหลายส่วน เราจึงสามารถลดน�้าหนักได้ถึง  
150–200 กก. จึงท�าให้สามารถเพิ่มน�้าหนัก 
บรรทุกและเพิ่มการประหยัดเชื้อเพลิงได้ 

ยกเพลาและประหยัดน�้ามัน
หากคุณต้องการลดการใช้เชื้อเพลิง คุณจ�าเป็น 
ต้องลดความต้านทานต่อการหมุนของล้อขณะขับข่ี
บนถนน ซึ่ง Tridem จะช่วยในเรื่องนี้ได้ เมื่อไม่จ�าเป็น
ต้องใช้เพลาที่หยุดนิ่งเพื่อกระจายน�้าหนัก เพลาจะถูก
ยกข้ึนโดยอัตโนมัติ การท�าเช่นนี้จะประหยัดเชื้อเพลิง
และลดการสึกหรอของยาง เพื่อหลีกเลี่ยงการบรรทุก
เกินพิกัด เพลาจะลดระดับโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณ
บรรทุกของ 



300 ม.
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ไฟหน้า

ไฟเล้ียวด้านข้าง

ไฟสูง

ไฟต�่า

ไฟเล้ียว

ไฟส่องสว่างในเวลา 
กลางวันที่ไม่เหมือนใคร
ไฟ LED ชนิดเส้น ซึ่งมีรูปร่าง 
เป็นตัว V ที่ไม่เหมือนใคร  
จะแสดงว่ารถบรรทุก Volvo  
ก�าลังเข้ามาใกล ้

การป้องกันไฟหน้า
ไม่มีใครชอบรถบรรทุกที่มีไฟหน้า
ดวงเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เป็นผู้ขับขี่เอง โครงปกป้องไฟหน้า
มีให้เลือกสองแบบ แบบหนึ่งได้รับ
อนุญาตส�าหรับใช้บนท้องถนน และ
อีกแบบส�าหรับการท�างานนอกถนน
ที่หนัก 

ไฟหลักน�าทาง
ขณะขับขี่ในที่มืด รถบรรทุก Volvo FMX จะเป็น 
เพื่อนร่วมทางที่ดี ไฟหน้าจะให้แสงสว่างที่มีพลัง  
ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่จะเกิดข้ึนบนท้องถนน 
ได้ล่วงหน้า และผู้ใช้ถนนคนอื่นก็จะมองเห็นคุณ  
ซึ่งส�าคัญเช่นกัน

เปิดในยามเย็นและปิดในยามเช้า
โดยอัตโนมัติ
ไฟหน้ามีสวิตช์อัตโนมัติเป็นตัวเลือก เซ็นเซอร์จะ
ตรวจจับเวลาที่ต้องเปิดไฟต�่า และเปิดไฟโดยอัตโนมัติ 
เหมือนกับระบบในรถยนต์ เมื่อมีแสงสว่างภายนอก
เพียงพอ ระบบจะสลับไปเป็นไฟส่องสว่างในเวลา 
กลางวันโดยอัตโนมัติ 

Bi-Xenon
ติดตั้ง Bi-Xenon ที่ไฟหน้าเพื่อเพิ่มระดับความสว่าง
ของไฟ และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อ 
เทียบกับหลอดไฟ Halogen ธรรมดา

 มีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกัน

ส่องสว่าง
ตอนนี้คุณก็มีแสงสว่างภายในอุโมงค์แล้ว ไฟหน้าที่ทรงพลังมอบแสงสว่างกินบริเวณกว้างและ 
นุ่มนวลได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งช่วยให้งานก่อสร้างไม่ตึงเครียดและมีความปลอดภัยมายิ่งข้ึน
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บริการจาก VOLVO

เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ
ตลอดทาง
แม้ในขณะเดินทาง

การให้ความช่วยเหลือรถบรรทุกของคุณ

การให้ความช่วยเหลืองานประจ�าวันของคุณ

รีโมทคอนโทรล
ระบบช่วงล่างที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ECS) จะช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นและช่วยให้แน่ใจ
ว่าสินค้าที่ขนส่งจะปลอดภัย ECS4 เป็นรุ่นล่าสุดและ
ยังสามารถท�าสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย โดยมี Work 
Remote ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ปัจจุบันคุณมี
การควบคุมความสูงของรถ อุปกรณ์ เช่น PTO และ
ฟังก์ชั่นต่างๆ ในโครงสร้างส่วนบนที่สมบูรณ์แบบ 
นอกจากนี้ Work Remote ยังมีหน้าจอบอกน�้าหนัก
บรรทุก คุณสามารถควบคุมได้ทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะ
นั่งอยู่หลังพวงมาลัยหรือเดินอยู่รอบๆ รถ

ค�าแนะน�าการใช้เช้ือเพลิง
ให้คุณเข้าถึงผู้ให้ค�าแนะน�าการจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน 
เชื้อเพลิงอย่างแท้จริง 

การฝึกอบรมผู้ขับขี่
การท�างานในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง
การท�างานในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง เป็น
หลักสูตรการพัฒนาผู้ขับขี่ที่มีให้ส�าหรับ Volvo 
FMX เป็นหลักสูตรที่สอนในห้องเรียน ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลในการ
ท�างานประจ�าวันและวิธีท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการก�าจัดความเสี่ยง และยังมีเทคนิค 
การขับขี่บนทางลูกรังเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือ 
การติดหล่ม ตลอดจนวิธีจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ ์
ดังกล่าวขึ้น คุณสมบัติต่างๆ ของรถยังมีคุณสมบัต ิ
ที่เชื่อมโยงกับการขับข่ีบนทางลูกรัง โครงสร้าง 
ส่วนบน และการใช้เพลาอ�านวยก�าลัง นอกจากนี้  
คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น 
ระบบเกียร์ I-Shift และระบบควบคุมการเกาะถนน
อัตโนมัติ

แอป Dynafleet
แอปนี้ช่วยให้การท�างานในฐานะผู้ขับขี่ง่ายขึ้น และ
เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น คุณสามารถติดตามคะแนน 
การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงและการจัดอันดับ  
พร้อมด้วยเวลาของผู้ขับขี่และสถานที่ท่องเที่ยวบน
แผนที่ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบการท�างาน 
ของคุณกับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย แอปนี้สามารถ 
ใช้งานได้กับเครื่องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

Connected Service Planning
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
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ส�าหรับงานที่หลากหลาย
Volvo FMX รุ่นห้าเพลาจะติดตั้งเพลาหน้าคู่และ 
โบกี้หกล้อท่ีมีระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (พร้อม 
เพลาพ่วง) ช่วยให้ตัวรถสามารถรองรับน�้าหนัก
รวมได้สูงสุดถึง 56 ตัน ซึ่งท�าให้เหมาะส�าหรับ
การใช้งานที่หลากหลาย เช่น การผสมคอนกรีต 
รถดับเพลิง รถยก และเครนขนาดใหญ่ ส่วน 
ถ้าหากคุณต้องการบรรทุกของน�้าหนักมาก  
คุณอาจสามารถรับงานที่มีขนาดใหญ่ข้ึนและ 
หลีกเลี่ยงค่าปรับการบรรทุกเกินน�้าหนักที ่
สิ้นเปลืองได้ ขับขี่ในสภาพพื้นผิวทุรกันดาร 
ใช่ไหม เลือกใช้ 10×6 ที่มีเพลาขับด้านหน้า 

พบการสนับสนุนของ Volvo  
แบบครบครัน ตั้งแต่วันแรก
เนื่องจากเราส่งมอบรถบรรทุกพร้อมใช้งานให้กับคุณ 
ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับคุณภาพในทุกด้านจาก Volvo 
เท่านั้น คุณยังจะได้รับการรับประกันจาก Volvo  
และการสนับสนุนจาก Volvo เต็มรูปแบบ คุณจึงม ี
รถบรรทุกที่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และเราจะให ้
ความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์เพื่อให้คุณท�างาน 
ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

พร้อมส�าหรับการใช้งาน
โดยไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ขณะนี้เราจ�าหน่ายรถบรรทุกที่มีห้าเพลาโดยตรง
จากโรงงานของเรา คุณจึงสามารถได้รับรถบรรทุก 
Volvo FMX ที่พร้อมส�าหรับการขนส่งน�้าหนักมาก
และมีประสิทธิภาพได้ตั้งแต่วันแรก กล่าวคือ คุณไม่
จ�าเป็นต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์ภายนอกเพื่อ
ท�าการติดตั้งเพลาเพิ่มเติม ซึ่งจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
และเสียเวลา นอกจากนี้ เรายังส่งมอบรถบรรทุกที่
ผ่านการทดสอบรับรองเฉพาะแบบอีกด้วย 

ตัวเลือกจากโรงงานที่ดีเยี่ยม:
การเพ่ิมเพลาเสริม

ต้องการขนส่งงานสัมภาระแบบเต็มน�้าหนักบรรทุกใช่ไหม ไม่มีปัญหา ตัวเลือกส�าหรับ Volvo FMX  
รวมถึงโครงสร้างแบบห้าเพลา 10×4  รวมถึง 10×6  ที่มีเพลาขับหน้า

โครงสร้างแบบห้าเพลา

 ข้อมูลจ�าเพาะนั้นขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดของกฎหมายแต่ละประเทศ



โครงสร้างของเพลารถหัวลาก

4×4 8×4
(เพลาหน้าแบบคู่)

6×4 6×6

สลีปเปอร์แคป

โกลบทรอทเตอร์แคป

เดย์แคป

ครูว์แคป

ข้อมูลจ�าเพาะ

ห้องโดยสาร

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

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรถบรรทุก 
Volvo FMX ของคุณ

 = เพลาขับ
 = เพลาที่หยุดนิ่ง (เพลาพ่วง เพลาพุชเชอร์ หรือเพลาหน้า)
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6×4 6×6

โครงสร้างของเพลารถบรรทุก

ต่อไปน้ีคือข้อมูลจ�าเพาะบางส่วน ซึ่งมีให้เลือกมากกว่านี้อีกมาก
โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายวอลโว่ หรือเข้าไปที่ www.volvotrucks.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เคร่ืองยนต์

เกียร์

11 ลิตร ก�าลังสูงสุด แรงบิดสูงสุด
EURO 3
D11A330 (243 kW) 330 แรงม้า ที่ 1400–1950 รอบ/นาที 1650 Nm ที่ 1000–1300 รอบ/นาที
D11A370 (273 kW) 370 แรงม้า ที่ 1600–1900 รอบ/นาที 1770 Nm ท่ี 1000–1400 รอบ/นาที
D11A430 (317 kW) 430 แรงม้า ที่ 1800–1900 รอบ/นาที 1970 Nm ที่ 1100–1400 รอบ/นาที

13 ลิตร
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 1050–1400 รอบ/นาที 2200 Nm ที่ 1050–1400 รอบ/นาที
D13A480 (353 kW) 480 แรงม้า ที่ 1400–1800 รอบ/นาที 2400 Nm ท่ี 1050–1400 รอบ/นาที
D13A520 (382 kW) 520 แรงม้า ที่ 1400–1800 รอบ/นาที 2500 Nm ที่ 1050–1450 รอบ/นาที

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

เพาเวอร์โทรนิค
เกียร์ Power Shift อัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมทอร์กคอนเวิร์ทเตอร์และออยคูลเลอร์ เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่สูญเสียก�าลังเครื่อง
ชนิด เกียร์สูงสุด แรงบิดเครื่องยนต์ (Nm) น�้าหนักบรรทุกรวม (ตัน)
PT2106 ไดเร็ค 2100 44

PT2606 ไดเร็ค 2600 60

8×6
(เพลาหน้าแบบคู่)
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ถังน�้าด้านนอกแป้นส�าหรับวางโทรศัพท์

เข็มขัดคาดสีแดง

อัลโคล็อค

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

ปรับแต่งให้เป็น 
รถบรรทุกของคุณ

อุปกรณ์เสริม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลจ�าเพาะที่สมบูรณ์ โปรดไปที่ www.volvotrucks.com

ปืนเป่าลมไฟเตือนและไฟส่องส�าหรับปฏิบัติงานแบบพกพา

กล้องมองภายนอกรถ

ซุ้มหลังคา

Volvo FMX เป็นรถบรรทุกที่มีอุปกรณ์ครบครันที่สุดคันหนึ่งในโลก และเพื่อปรับแต่งรถบรรทุกให้เหมาะสมกับ
งานขนส่งของคุณและตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้ดีที่สุด เรายังมีอุปกรณ์เสริมให้คุณเลือก
ใช้อีกมากมาย ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะท�าให้รถบรรทุกของคุณท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้  
อย่าลืมว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นต่างได้รับการพัฒนาและทดสอบโดยวอลโว่ ทรัคส์ ส�าหรับรถบรรทุกของวอลโว่  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนจะท�างานได้อย่างที่คุณคาดหวังไว้จากผลิตภัณฑ์ของวอลโว่ เราท�าการทดสอบการชน
แม้แต่กับเครื่องชงกาแฟ
 ต่อไปนี้คืออุปกรณ์เสริมบางส่วน ซึ่งมีให้เลือกมากกว่านี้อีกมาก โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายวอลโว ่
ของคุณ หรือเข้าไปที่ www.volvotrucks.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
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