80th Anniversary Truck

Op 14 april vierde Volvo haar 80-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum is een speciale uitvoering
van de FH en FH16 geïntroduceerd, de 80th Anniversary Edition. Omdat deze trucks het summum zijn in
hun klasse, zijn ze uitgerust met de meest krachtige truckmotor de 660 pk 16 liter motor met 3100 Nm of de
topper van de normale FH de 520 pk met 2800Nm. Beide motoren maken zeer hoge gemiddelde snelheden
mogelijk, heuvelachtig landschap wordt als het ware vlak gestreken. Het Jubileum model biedt een zeer
hoog comfortniveau en onderscheidt zich door een uniek interieur en exterieur design.
“Een truck is voor en door mensen ontworpen. Het basis principe tijdens de ontwikkeling van nieuwe
voertuigen en productie is en blijft veiligheid. Wij zijn trots op het feit dat we op dit punt behoudend zijn. In
de toekomst blijft veiligheid essentieel.“ Met deze filosofie leggen de oprichters van Volvo; Gustaf Larson en
Assar Gabrielsson de basis voor de veiligheid van de huidige Volvo Trucks. De Jubilieum uitvoeringen zijn
een voorzetting van deze filosofie en daarom uitgerust met een zeer compleet veiligheidspakket met airbag,
VEB+, ESP, ACC en LKS.
Lane Keeping Support
Met behulp van LKS wordt de kans op
een ongeval bij het ongewenst verlaten
van de rijstook verlaagd. Het systeem,
dat wordt geactiveerd bij 60 km/uur,
houdt de lijnen van de rijbaan continu in
de gaten en waarschuwt de chauffeur
via een akoestisch signaal als de truck
onbedoeld van zijn rijstrook dreigt af te
dwalen. LKS bestaat uit een
positiesensor, die de wegmarkering
afleest en een computer die registreert
of de truck van de huidige rijstrook
dreigt af te dwalen. De camera wordt in
de bovenhoek van de voorruit
gemonteerd samen met de speciale
regeleenheid.

Adaptive Cruise Control

Electronisch Stabiliteits Programma

ACC is een interactieve Cruise Control
met distance alert, die reageert op
objecten voor de truck. ACC werkt met
behulp van een doppler radar, deze
meet snelheid en afstand tussen twee
voertuigen. Er kan een afstand geselecteerd worden ten opzichte van de
voorligger. Wanneer er een voertuig op
minder dan de ingestelde afstand
verschijnt voor de truck zal het systeem
de snelheid doen afnemen. Afhankelijk
van de vertraging die dan gewenst is,
zal eerst vermogen teruggenomen
worden. In de volgende stap worden de
hulpremmen in combinatie met de
schijfremmen ingeschakeld.

ESP is een uitbreiding van het EBSremsysteem. Met behulp van een aantal
sensoren controleert ESP continu de
bewegingen van het voertuig en meet
zaken als de dwarsversnelling, stuurstand en gierhoek. Als de truck neigingen tot abnormaal gedrag vertoont, worden de remmen automatisch geactiveerd. Elk wiel wordt individueel aangestuurd om het voertuig te stabiliseren,
terwijl gelijktijdig de aandrijfkracht op
de achteras wordt beperkt. Het resultaat
is een aanzienlijk geringere kans op het
scharen, het wegglijden op een gladde
ondergrond of het kantelen.
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80th Anniversary Truck
Globetrotter-bestickering

Lederen stuurwiel
Striping op de zijkant

“Art Deco” stoelbekleding

Cabine in Jubileum Zilver Metallic met in
kleur gespoten grill

Decoratiestrip

Deurpanelen met logo

“Art Deco” interieurafwerking

De afbeeldingen tonen een FH16. Bij de FH 520 een lederen stuurwiel maar alleen in grijs en daarnaast geen FH16 logo’s en chromen exterieurdelen.
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80th Anniversary
80th Anniversary
truck specificaties
Truck
De 80 th Anniversary truck is leverbaar als FH16 660 of FH520. De 660 pk motor is gekoppeld aan een IShift met overdrive en een achteras met naafreductie. De FH met 520 pk motor heeft eveneens een I-Shift,
beide uitvoeringen beschikken over een Fuel & Economy pakket. De Jubileum uitvoering is uitgerust met
onderstaande pakketten.

80th Anniversary Pakket
Globetrotter XL
Jubilieum Zilver Metallic
Lederenbekleding (80th Anniversary)
Chauffeurstoel DeLuxe 1
Bijrijderstoel Comfort 5
Armsteuen op beide stoelen
Centrale deurvergr. draadloze afstandbed.
Cabine onderdelen in kleur meegespoten
Elektronisch geregelde airconditioning
Getint glas
Elektrisch bediende ramen
Elektrisch verwarmde/bediende spiegels
12-volt aansluiting in dashboard
Fleshouder
Displaytype High
Elektrisch schuifkantel dak
Verlichte lichtbak
Rookkleurige zonneklep
Toplichten
750 liter tank aan de linkerzijde met opstap
Tankdop met slot
Accubak in achteroverbouw
Gepolijste aluminium velgen

L2H3
S91021
LEATHER
DST-LUX1
PST-CF5
ARMRE-BB
LOCK-REM
PAICS-C
CU-ECC
GLAS-TIN
WLIFT-EB
MIRCOMF
DOL24S12
BOTTLEH
INST-HIG
RHATCH
ROS-IL
SUNV-SMO
ID-LAMP
L750A71
FCAP-L
BBOX-EF
WL-ALP

Safety Pakket
Electronisch Stabilitietssystem (ESP)
Adaptive Cruise Control
Lane Keeping Support
Volvo Engine Brake PLUS
Airbag
Gordelspanner chauffeurstoel
Xenonverlichting
Koplampsproeiers
Achteruitrijsignaal

EBS-HIGH
ACC
LSS-DW
EBR-VEB+
AIRBAG
SBPRE-DS
HL-HID
HL-CLEAN
BUPALARM

Living 2 Pakket (80th)
2 bedden met breder bovenbed
Standverwarming voor cabine + motor
Controlepaneel in slaapgedeelte
Zonneklep met scheerspiegel
Kluis aan het bedeinde
Opbergkast tegen achterwand

BUNK70TC
PH-ENCAB
SLCP-LUX
ISUNF-MD
SAFE
OBSTORRC

Audio Premium Pakket
Volvo radio/CD-speler met RDS
6 luidsprekers
Radiobediening in het stuurwiel
8-kanaals versterker 400W, subwoofer

AUD-MED2
SPK-DDR
SWS-R
AMPL400

Aërodynamicapakket
Dakspoiler
Zij-fenders
Chassis-skirts

AD-ROOFA
AD-SIDE
AD-CHASX
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