
EXTREEM GESPECIFICEERD

De Volvo FM X-Light 
in beknopte vorm

Driver Deluxe
•  Lederen bekleding, armsteunen en stuurwiel
•  Verstelbaar stuurwiel met neck tilt
•  Electronic Climate Control met   
   luchtkwaliteitsensoren en koolstoffilter

Veilig
•  Adaptive Cruise Control met Stop & Go
•  Lane Keeping Assist 
•  Driver Alert Support
•  Kipperbeveiliging
•  Twee camerasystemen
•  Volvo Dynamic Steering
•  Forward Collision Warning met Adaptive Cruise Control
•  Airbag chauffeur
•  Achteruitrijzoemer

Media
•  Dynafleet onboard integratie voor weergave

Dynafleet services
•  Integratie van TomTom trucknavigatie
•  Volvo informatieplatform met dynamisch 

instrumentendisplay (12” scherm) aangevuld 
met een 9” secundair informatiedisplay

•  Handsfree bellen via Bluetooth, ondersteuning 
voor twee telefoons

•  Radio en telefoonbediening met voice control  
   via het stuurwiel (Alexa)
•  Radio AM/FM/DAB+

INBEGREPEN PAKKETTEN

•  FM dagcabine
•  Chassishoogte High
•  Wielbasis 5600 mm
•  Volvo D13K 420 pk / 2100 Nm

•  Volvo Engine Brake Plus
•  Volvo I-Shift 12 versnellingen 2600 Nm 
•  Achterassen met enkele reductie



Asconfiguratie: 3 x 10 ton, 2 x 11,5 ton  
(voorassen bladgeveerd, achterste drie assen hydraulisch geveerd)

Volvo Dynamic Steering - persoonlijke instellingen

275 liter kunststof diesel brandstoftank tussen dubbele voorassen

AdBlue tank (57 liter) gemonteerd rechts aan het chassis

Aluminium luchtketels

LED-achterlichten met noodreminrichting

Dura-Bright® aluminium velgen met standaardgaten voor lange 
wielbouten

Banden vooras: 385/65R22.5 (3 assen)

Banden aandrijfas: 315/80R22.5 (2 assen)

Camera gemonteerd aan de achterzijde van het chassis

SRS airbag

Forward Collision Warning met Adaptive Cruise Control (Stop & Go)

Lane Keeping Assist (departure warning + correctie)

Lange Change Support

Driver Alert Support

Ontvanger AM/FM, DAB+

Achteruitrijsignaal 90 dB

Lederen interieurbekleding 

Chauffeursstoel Comfort 5: Luchtgeveerd met meervoudige hand-
matige verstelmogelijkheden, zitkussenverlenging, schouderinstel-
ling, verwarmd zitkussen en rode gordel geïntegreerd in stoel 

Opklapbare bijrijdersstoel

Korte stopverwarming (30 minuten)

Opbergruimte op de motortunnel voor/achter en rechterzijde naast 
de tunnel

Opbergruimte tegen achterwand bovenzijde: 60 liter (ten behoeve 
van twee bouwhelmen) 

Dakluik, versterkt staal, elektrisch bediend

Cabinekleur in één RAL-kleur naar keuze (af-fabriek)

Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels met 
dodehoekcamera aan passagierszijde

Halogeenverlichting, verstelbare koplampen

Twee oranje LED zwaailampen op dakbeugel, voorzijde

Korte cabinezijfenders

Jericho luchthoorn achter de grille

Hoekschildjes gemonteerd en gespoten in de cabinekleur (FM)

Achteruitrijzoemer met white noise

Raamwindgeleider linkerzijde

27MC President Johnson

Luchtpistool achter chauffeursstoel

Flitsers Whelen 2 x aan achterzijde chassis met aparte schakelaar

Werklamp 1 x LED in instap bijrijderskant

Werklamp 2 x LED aan achterzijde chassis aangesloten op drie 
standen schakelaar

Accubak RVS tussen 2e en 3e as

NATO stopcontact achteraan chassis

Brad Harrison aansluiting, 350 Ampère, monteren 
boven accubak

Luchtkoppeling rood en geel leveren en monteren achteraan

Beveiliging kipper opbouwen. Kipper omhoog is niet harder dan 
10 km/h en een benaderingsschakelaar + displaymelding op het 
dashboard + zoemer

Asfaltrem monteren

 

Versterkte I-Shift versnellingsbak. Drive Mode: Economy & Standard

I-Shift schakelhendel aan de stoel

I-Shift softwarepakket voor off road gebruik

Oliekoeler versnellingsbak, watergekoeld

Dynamo 150 Ampère

CABINE-INTERIEUR / RIJOMGEVING

AANDRIJFLIJN

BANDEN EN VELGEN

CHASSIS

CABINE-INTERIEUR / LEEFOMGEVING

CABINE-INTERIEUR / EXTERIEUR

WERKPLAATS LVS
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