
Un nou nivel 
de economie
Pânã acum, Volvo FH nu s-a apropiat 
niciodatã de doborârea unui record în 
testele de consum realizate de revista 
TRUCKER, însã acest lucru este pe cale 
sã se schimbe odatã cu noul model în 
acest test exclusiv.
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cu noul Volvo FH „Fuelracer”
Supertest





Noul FH trimite un mesaj foarte 
clar competitorilor! Chiar 
ºi denumirea neoficialã de 

„Fuelracer”, datã de departamentul 
intern de PR al companiei Volvo Trucks, 
sugereazã cã FH 460 I-Save configurat 
pentru acest test exclusiv realizat de 
TRUCKER va stabili un nou reper în 
privinþa consumului de combustibil. 

Noul model suedez îºi va pune la 
bãtaie toate atuurile pentru a demonstra 
acest lucru: alãturi de o nouã parte 
frontalã cu un design îndrãzneþ ºi - ceea 
ce fusese anticipat - o aerodinamicã 
îmbunãtãþitã, caracteristica ce iese în 
evidenþã este pachetul I-Save, oferit 
opþional, al cãrui element principal 
este turbina suplimentarã plasatã în 
fluxul de evacuare, denumitã „unitate 
turbocompound”. Tehnologia, 
disponibilã deja pe modelul precedent, 
îi conferã motorului D13 cu ºase 
cilindri în linie un cuplu suplimentar de 
pânã la 300 Nm, care ajunge astfel la 
un total de 2.600 Nm - peste media din 
clasa sa - ceea ce a ajutat autotractorul 
sã tragã semiremorca încãrcatã cu 25 t 
pe rampele traseului ales pentru testare. 
Iar acest lucru s-a petrecut în condiþiile 
unui raport extrem de mic al punþii 
spate (2.31:1) ºi fãrã sã fie nevoie de o 
schimbare într-o treaptã inferioarã. 

Noul mod ECO reduce 
nivelul cuplului

Sau nu, dupã caz. La urma 
urmei, Volvo Trucks a început recent 
sã reducã în mod deliberat puterea 

În ciuda schimbãrii modelului, ºasiul Volvo a rãmas la fel de bun

Volvo oferã o saltea cu trei variante 
de rigiditate pentru patul de jos

Pe ambele pãrþi ale cabinei sunt 
amplasate spaþii de depozitare 
încãpãtoare, cu deschidere din exterior 
ºi din interior; suporturile de pahar din 
consola centralã au fost regândite

Un mix bun între instrumente 
analogice ºi digitalizate

SUPERTEST NOUL VOLVO FH 460 I-SAVE



disponibilã atunci când vehiculul 
ruleazã pe drumuri mai abrupte. 
Asta pentru cã aici intrã în joc noul 
mod „Eco”, adicã modul de rulare 
economic, care a fost îmbunãtãþit ºi 
care reduce cuplul motor la puterea 
optimã, îmbunãtãþind astfel consumul. 
Altfel spus, datele oferite de GPS sunt 
transmise cãtre computerul intern 
care se asigurã cã motorul dezvoltã 
exact atât de mult cuplu cât are nevoie 
pentru a aborda ºoselele în rampã. 
În fapt, suprimarea performanþei 
motorului este moneda de schimb 
oferitã de inginerii Volvo pentru a 
obþine economii de carburant atât de 
mari. De exemplu, acolo unde tipicul 
ºofer suedez ar conduce la deal fãrã 
prea mari bãtãi de cap la 900 rpm în 
modul de rulare normal mulþumitã 
unitãþii turbocompound, transmisia 
I-Shift trebuie sã schimbe într-o treaptã 
inferioarã la 1.000 rpm, ceea ce 
înseamnã cã sarcina este tractatã în 
urcare într-un ritm mult mai lent. Am 
aflat cât de lent dupã ce am urcat pe 
una dintre rampele noastre folosite în 
cadrul testelor: în timp ce vitezometrul 
nu scade sub 80 km/h în modul de 
rulare normal, modul economic reduce 
viteza cu 4 km/h. Mai târziu vom afla 
dacã acest lucru înseamnã într-adevãr o 
vitezã generalã mai micã...

Între timp, vom trece la celelalte 
caracteristici noi ale noului Volvo 
FH. Vestea bunã este cã acesta îºi 

pãstreazã performanþele dinamice. 
Direcþia electromecanicã oferã uºurinþã 
în manevrare fãrã a sacrifica contactul 
important cu ºoseaua.

Cât despre verdictul în privinþa 
suspensiei pneumatice pe puntea faþã, 
sunt plusuri ºi minusuri. Pe de-o parte, 
aceastã dotare opþionalã, care vine cu 
un preþ pe mãsurã, adaugã 300 kg la 
greutatea totalã a camionului, ceea 
ce nu este neapãrat un lucru rãu, FH 
oferind în continuare caracteristici 
bune de condus în combinaþie cu 
arcurile parabolice cu o singurã foaie. 
Pe de altã parte, cele douã perne 
transformã suspensia pneumaticã 
într-una extrem de confortabilã, în 
timp ce coboarã automat camionul 
cu 2 cm la viteze de peste 60 km/h - 
o altã caracteristicã menitã sã scadã 
consumul de carburant. Volvo sperã sã 
exploateze mult mai mult potenþialul 
de economisire a combustibilului prin 
rularea dinamicã pe teren drept, aºa 
cum s-a constatat ºi la alþi producãtori. 
Mai mult, deºi destul de silenþios, în 
cabina Globetrotter motorul este ºi 
mai greu de perceput, chiar ºi atunci 
când alternãm accelerarea la 88 km/h 
cu rularea liberã la 82 km/h. Pentru un 
grad ºi mai mare de confort, noua frânã 
de motor dezvoltatã de Volvo - Volvo 
Engine Brake+ (VEB) - a primit o nouã 
funcþie. Sistemul patentat de Volvo 

foloseºte un design unic al arborelui cu 
came pentru a absorbi pânã la 375 kW 
(510 CP) ai motorului D13. Cu noua 
funcþie, atunci când puterea de frânare 
este insuficientã la coborâre sau nu se 
justificã schimbarea treptei de vitezã, 
sistemul acþioneazã pentru scurt timp 
pedala de frânã fãrã a întrerupe setãrile 
sistemului inteligent de cruise control.

Instrumente digitale  
ºi un nou ecran tactil în lateral

Producãtorul suedez a modernizat 
cabina Globetrotter, despre care 
spune cã are cel mai ridicat coeficient 
de aerodinamicitate din portofoliu, 
pentru a include un spaþiu de lucru 
cu elemente digitale, aducând o 
îmbunãtãþire majorã panoului central 
de bord. Faptul cã ecranul tactil îi 
permite ºoferului sã aleagã dintre 
patru tipuri de vizualizãri, în funcþie de 
situaþia de deplasare ºi de informaþiile 
pe care le preferã afiºate, ni s-a pãrut 
mai puþin important decât faptul cã 
acum butoanele digitale sunt prezentate 
foarte clar ºi vizibilitatea panoului este 
una foarte bunã, fãrã reflexii de luminã 
indiferent de condiþiile de iluminat.

Ergonomia ºi uºurinþa în operare 
sunt, de asemenea, de remarcat, 
deºi acum ºoferul interacþioneazã 
cu diversele comenzi, cum sunt 
cele pentru radio, telefon sau datele 
privind viteza medie de deplasare, 
prin intermediul ecranului tactil din 
panoul central, ceea ce poate fi uneori 
mai complicat, cel puþin în condiþii 
în care drumul nu este asfaltat sau 
prezintã denivelãri. Din fericire existã 
alternative, cum ar fi comenzile vocale 
sau butoanele poziþionate intuitiv pe 

Scãrile 
beneficiazã 
acum de un 
material cu un 
grad mai mare 
de aderenþã

Scara de acces la parbriz este cea mai 
bunã soluþie de pe piaþã la acest moment

Noul Volvo FH dispune de un panou 
de instrumente complet digitalizat. 
Nostalgicii au la dispoziþie o variantã 
de display similarã cu cea de la 
modelul precedent.

       Mulþumitã celei de-a doua turbine, 
motorul de 460 CP ºi ºase cilindri 
în linie beneficiazã de un cuplu 
mai mare 

       Tehnologie sofisticatã pentru uni-
tatea turbocompound (conectatã la 
arborele cotit printr-o serie de pi-
nioane); preþurile pentru piesele de 
schimb vor fi probabil mai mari

MOTOR PRO/CONTRA

+

-



volan. Totodatã, un alt bonus este 
legat de comenzile cel mai des folosite, 
aºa cum sunt cele pentru volum ºi 
sistemul de climatizare, care încã 
sunt operate cu ajutorul unor butoane 
dedicate.

Ce nu ne-a plãcut: deºi cu un design 
mai bun, mai subþire ºi ergonomic, 
noua manetã a schimbãtorului I-Shift 
este poziþionatã în acelaºi loc ca ºi 
la generaþia anterioarã, în imediata 
apropiere a scaunului ºoferului. 
Dar faptul cã se pliazã mai uºor nu 
deranjeazã prea mult urcarea în cabinã 
sau traversarea ei, deºi, fãrã niciun 
dubiu, am fi preferat ca butoanele 
pentru selecþia treptelor de vitezã sã fie 
poziþionate pe consola centralã, aºa cum 
sunt ºi la ceilalþi producãtori. Opþional, 
se pot monta aceste butoane pe panoul 
de bord, însã ele nu permit schimbul 
manual al treptelor de viteze, aºa cum 
se poate face de la maneta din dreapta 
scaunului ºoferului. 

Un nou record de consum  
pe ruta de test TRUCKER

Dar sã ne întoarcem la obiectivul 
principal al „Fuelracer“, pe care a reuºit 
sã îl atingã pe ruta aleasã pentru test: un 
consum mediu de carburant de doar 
23,16 l/100 km s-a scurs prin camerele 
de ardere. Niciun alt vehicul condus 
pe ruta de test a revistei TRUCKER nu 
s-a comportat atât de bine. Iar acest 
consum nici mãcar nu a afectat viteza 
medie, care a fost de 80,35 km/h, ceea 
ce scoate în evidenþã faptul cã poþi 
activa fãrã probleme modul „ECO“ 
în activitãþile de zi cu zi, deºi foarte 
mulþi ºoferi nici nu concep aºa ceva la 
început. Chiar ºi în modul economic, 
Volvo FH rãmâne un camion care 
rãspunde pretenþiilor ºoferilor, deºi 
acum ar putea sã aducã un zâmbet ºi 
pe faþa directorilor financiari.

Traducere ºi adaptare:
Alexandru IONESCU

Exclusiv
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Exteriorul este caracterizat de faruri în formã de V, în timp ce lãmpile de semnalizare 
au fost mutate pe portierã, fiind caracteristici distinctive pentru noul FH

Excesul de energie ºi gaze de eºapament este preluat de unitatea 
turbocompound, oferind astfel mai multã putere

Selectorul I-Shift se loveºte 
de sertarul aflat în stânga 

pasagerului când acesta din 
urmã este deschis

ªoferul are la dispoziþie patru tipuri 
de vizualizãri pe ecranul principal



Exclusiv
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EVALUARE CABINÃ

Forma cutiilor ºi sertarelor de 
depozitare din interior a rãmas 
neschimbatã

Compartimentele aflate în peretele 
din spatele ºoferului oferã un 
spaþiu generos de 155 l

Cabina Globetrotter nu a suferit modificãri 
esenþiale în acest ultim update al modelului, 
astfel cã modelul mediu FH nu este încã 

printre cele mai mari de pe piaþã. Pe lângã noul 
panou de bord digitalizat ºi conceptul de operare 
diferit, despre care am menþionat deja, ºoferii 
Volvo vor observa cu siguranþã noile suporturi 
de pahare, care ºi-au pãstrat locul obiºnuit în 
consola centralã. Sub suporturi au fost proiectate 
spaþii mai mari ºi deschise pentru depozitarea de 
mãrunþiºuri. Iar pentru alte obiecte Volvo a pãstrat 
„tava” familiarã de deasupra panoului de bord. 
Dupã cum ne-a obiºnuit brandul suedez, calitatea 
materialelor, dar ºi gradul de antifonare sunt peste 
medie în noul FH. În ceea ce priveºte schimbãtorul 
de viteze aflat în imediata apropiere a scaunului, 
deºi am mai vorbit de el, trebuie sã mai spunem 
un lucru: se poate ca aceastã configuraþie (aºa cum 
afirmã producãtorul) sã fie cea mai popularã, însã 
are un dezavantaj incontestabil. Frigiderul trebuie 
instalat în partea dreaptã sub patul de jos, ceea ce 
îl face dificil de accesat în timp ce conduceþi.

Capacitate în litri (l)
Deasupra parbrizului,  
cu parasolare ...................230 
Compartimente opþionale pe 
peretele din spatele ºoferului 
(varianta maximã) ...........245
Sertare în tabloul de bord ..12
Patul de jos ........................20
Frigider (sub patul de jos) ..11
Spaþiu depozitare exterior, 
dreapta sus ......................195
Spaþiu depozitare exterior, 
stânga sus ........................200
Spaþiu depozitare exterior, 
dreapta jos .........................30
Spaþiu depozitare exterior, 
stânga jos ...........................30

 Lxl (cm)
Tava de pe panoul  
de bord ........................20x30
Compartiment consolã  
centralã .............................5 l
Mãsuþã rabatabilã ......28 x 29
Suporturi pahare în consola 
centralã, suport pliabil pen-
tru sticle PET mari în patul 
de jos, trei prize de 24 V ºi 
o prizã de 12 V, douã câr-
lige pentru cuier de haine, 
un mic raft deasupra patului 
de jos, rafturi pliabile înguste 
pentru documente, opþional 
luminã albã sau roºie, cu in-
tensitate reglabilã

 (cm)

A   Cabinã, înãlþime interior* ...205

B   Cabinã, lungime .................222

C   Cabinã, lãþime .....................217

D   Intrare, înãlþime ..................156

Gradul de reglare a scaunului, 

Înãlþime ....................................11,5

Gradul de reglare a scaunului, 

Adâncime ...................................23

 (cm)

E    Pat jos, lungime ..................200

F    Pat jos, lãþime (Max) ..........81.5

G   Pat jos, loc pentru cap .......141

Gradul de reglare a volanului, 

Înãlþime .........................................9

Gradul de reglare a volanului, 

Înclinare ...............................0-30%

*Tunel motor ............................196

SPAÞII DEPOZITARE

RAFTURI

DIMENSIUNI CABINÃ

A E
FB
GC

D

Volvo ºi-a fãcut 
temele

Avem unul sau douã modele 
Volvo FH în flota noastrã, de 
generaþie mai veche, ºi nu sunt 
neapãrat cele mai economice, 
dacã este sã le comparãm direct. 
Însã, cu noul FH, Volvo pare 
cã ºi-a fãcut temele, dupã cum 
aratã ºi rezultatele testului. În 

mare parte 
acest lucru 
se datoreazã 
modului Eco 
îmbunãtãþit, 
care încã se 
confruntã cu 
termene de 
livrare tot 
mai stricte. 

În rest, cred cã FH nu necesitã 
foarte multe îmbunãtãþiri. Noile 
instrumente digitale sunt, cu 
siguranþã, la modã, deºi nu sunt 
sigur dacã ele reprezintã cu 
adevãrat un pas înainte. 

TRUCKER tester
Wolfgang Obermaier
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SPECIFICAÞII TEHNICE

Rãcit cu apã, ºase cilindri în linie; turbinã cu eva-
cuare pentru gazele de eºapament, unitate turbo-
compound, Euro 6D cu SCR, recirculare gaze de 
eºapament, filtru particule
Model .............Volvo Group D13 K 460 Turbo-TC
Cilindree ...............................................12.800 cm3

Alezaj x cursã ..................................131 x 158 mm
Raport de compresie ....................................17.0:1
Sistem de injecþie ...Common rail, max. 2.400 bari
Putere nominalã max. ............460 CP (338 kW) la 
 1.250-1.600 rpm
Cuplu max. ...............2.600 Nm la 900-1.300 rpm

Transmisie

Ambreiaj: un singur disc acþionat pneumatic, 430 
mm în diametru
Transmisie: nesincronizatã (Volvo Group I-Shift 
AT2812F), 12 trepte pentru deplasarea înainte, 
4 trepte marºarier, greutate fãrã lichide 278 kg; 
cantitate ulei: 16 l; interval înlocuire: 450.000 
km/3 ani
Raport transmisie deplasare faþã: 14.94 la 1.00
Raport transmisei marºarier: 
17.48/13.73/4.02/3.16
Raport puntea spate: 2.31:1

ªasiu

Puntea faþã: 7,1 t axã, suspensie pneumaticã 
având douã perne de aer cu coborâre activã cu 
20 mm la viteze de peste 60 km/h
Punte spate: 12,0 t punte motoare (Volvo Group 
RSS1244B); suspensie pneumaticã având patru 
perne de aer cu stabilizator
Anvelope (folosite la test): 
Faþã 385/55 R 22.5; Spate 315/70 R 22.5
Producãtor anvelope: 
Continental EfficientPro S/D

Sistem de frânare

Faþã: circuit dual cu sistem de frânare cu aer com-
primat 
Spate: discuri de frânã, EBS
Frânã motor ................Volvo Engine Brake (VEB+) 
380 kW (517 hp) la 2,300 rpm
Retarder .....................opþional (nu a fost instalat în 
camionul de test)

Model ..........................„Volvo Dynamic Steering“, 
 electro-hidraulicã
Volan diametru .........................................450 mm

Ampatament.......................................... 3.700 mm
L x l x H .......................5.850 x 2.495 x 3.948 mm
Masã fãrã sarcinã  .....................7.210 kg (cu ºofer)

Cantitatea de umplere

Ulei motor  ................................33 l (include filtru)
Rezervor ....................400 l motorinã; 60 l AdBlue
Lichid de rãcire .................................................38 l
Ulei punte spate/ulei transmisie ...............11 l/16 l

Preþuri (NET, dealeri)

Preþ de bazã Volvo FH 460  .....................la cerere
Taxã suplimentarã pachet I-Save  ......circa 5.000 €
Echipament standard/opþionale

Cutie de viteze automatã, sistem frânare de ur-
genþã, hill-holder, Eco-Roll, computer de bord/sis-
tem de diagnosticare, plasã de þânþari, trapã elec-
tricã plafon, geamuri electrice, aer condiþionat 
automat, saltea confort (pat supraetajat), scaun con-
fortabil pentru ºofer, sistem de management flotã, 
radio CD, oglinzi încãlzite ºi reglabile electric, în-
chidere centralizatã, lumini de ceaþã, frigider

Recomandate de TRUCKER
Pachetul de „Siguranþã activã“ (include SAD - sis-
tem de alertã ºofer, asistent schimbare bandã, cru-
ise control adaptiv)  ..........................1.700 de euro
Pachetul „Vizibilitate+“: lumini de ceaþã, ilumi-
nare în viraje, faruri adaptive cu lãmpi xenon, 
senzor ploaie ....................................1.200 de euro

CONSUM COMPARAT

SERVICE ªI MENTENANÞÃ

COMPETIÞIE

MOTOR

TRANSMISIE

ªASIU

SISTEM DE FRÂNARE

DIRECÞIE

MASE + GREUTÃÞI

PREÞURI

CAPACITATE

Conceptul de mentenanþã pentru 
noul Volvo FH nu este în esenþã 
diferit de cel al modelului pre-
cedent. Existã însã o excepþie 
pe care trebuie sã o menþionãm 
ºi care îi va bucura pe manage-
rii de flotã: pe noul model, uleiul 
de motor asigurã lubrifiere pen-
tru încã 50.000 km, prelungind 
intervalul de înlocuire pânã la 
150.000 km.

Volvo ridicã ºtacheta ºi în ceea ce 
priveºte rãcirea cu aer comprimat. 
Aerul trece acum printr-un inel 
poziþionat în jurul ventilatorului 
principal înainte de a fi transportat 
înapoi la modulatorul de aer com-
primat. Cu ajutorul acestei confi-
guraþii, Volvo poate renunþa la fo-
losirea bobinelor de rãcire care 
necesitã mentenanþã. 

Becurile halogen H7 din lãmpile 
principale pot fi înlocuite foarte 
uºor, fãrã unelte speciale. Cu 
toate acestea, este recomandatã 
iluminarea cu LED, pe care Volvo 
Trucks o oferã în mai multe pa-
chete opþionale pentru noul FH - 
ºi care se pare cã este mai sigurã.

Rating ºofer 842
Economie 624
Consum (cu AdBlue) 23,2
Vitezã 80,3

Rating ºofer 830
Economie 602
Consum (cu AdBlue) 24,2
Vitezã 80,4

Rating ºofer 805
Economie 579
Consum (cu AdBlue) 25,1
Vitezã 79,4

Rating ºofer 789
Economie 605
Consum (cu AdBlue) 23,9
Vitezã 78,7

VOLVO FH 460 SCANIA R 450 MAN TGX 18.460 DAF CF 450

Puncte:  1.466 Puncte:  1.432 Puncte:  1.384 Puncte:  1.394

Rating general  EXCELENT Rating general  EXCELENT Rating general  FOARTE BUN Rating general  FOARTE BUN

Exclusiv



Nr Grad de înclinaþie/lungime Timp Treaptã/rpm Vmin Consum

1 Max. 5%, 1,5 km 1,12 min 11 la 1.200 rpm 70 km/h 76,7 l/100 km

2 Max. 6%, 1,5 km 1,09 min 11 la 1.250 rpm 76 km/h 72,7 l/100 km

3 Dealul Kinding pe A9 3,36 min 11 la 1.200 rpm 73 km/h 73,6 l/100 km

RUTA DE TEST CONSUM ªI VITEZÃ

PUNCTAJ PENTRU URCARE (DEAL)

SCORURI

Rating general  EXCELENT

Teste cu camion  
de referinþã
Fiecare test este însoþit de vehicu-
lul nostru de referinþã, un Mercede-
Benz Actros 1845 cu o semiremorcã 
prelatã Schmitz Cargobull în greu-
tate totalã de 38 t. Am adunat date 
privind consumul de combustibil în 
condiþii bune cu acest ansamblu. 
Dacã datele se modificã pe parcursul 
testului, ºtim cã vehiculul folosit la 
test a fost supus unor condiþii diferite. 
Prin calcularea raportului de schim-
bare, putem analiza datele camionu-
lui de test pe o bazã standardizatã. 

Avantajul acestei metode: datele 
noastre sunt comparabile. Credem 
cã nu ar fi relevant dacã am compara 
datele fãrã referinþe în condiþii dife-
rite de testare. Suntem singura revistã 
care testeazã folosind un camion 
de referinþã. Aceasta este ºi metoda 
practicatã de industrie. Consumul 
AdBlue este calculat proporþional cu 
rezultatele individuale.

Motor (Max. 140) .........126
Transmisie (Max. 140) 124
Frâne (Max. 120) ..........104
Direcþie (Max. 40) ..........36
Pedalier (Max. 20) ..........16
Manevrabilitate (Max. 60) 54
Vizibilitate (Max. 50) .....43
AC/ventilaþie (Max. 50) ..43

 Consum scãzut la vi-
tezã medie ridicatã 
(chiar ºi cu modul 
ECO), nivel de zgo-
mot scãzut, schim-
barea treptelor este 
net superioarã

Scaune (Max. 40) ...........33
Instrumentar (Max. 50) ..42
ªtergãtoare (Max. 30) .....24
Cabinã (Max. 240) ......197

PUNCTAJ TOTAL:  .....842
(maximum  ..................980)

 Poziþionarea manetei 
cutiei de vitezã I-Shift 
prea aproape de sca-
unul ºoferului, spaþiu 
cabinã relativ îngust

+ -

Sã dãm un exemplu bun:
TRUCKER compenseazã emisi-
ile de CO2 rezultate la testele sale 
prin intermediul certificatelor. 
Compensarea se realizeazã în cadrul 
unui proiect vizând energia eolianã 
prin contractorul ClimatePartner. Îi 
datorãm asta mediului - chiar dacã 
noi conducem ca sã vã ajutãm sã fa-
ceþi economii!

TRUCKER testeazã 
folosind combustibili  
de top de la Shell

Tonaj 32 t 
fiecare

Prima 
parte 74,3 
km/Mediu

A doua 
parte 80,8 
km/Drum 
în urcare

A treia parte 
100,2 km 

Rulare liberã 
la vale

A patra 
parte 50,5 
km/Drum 

de þarã

A cincea 
parte 52,7 
km/Uºor

Total 
358,5 km

L/100 km 22,70 24,61 22,97 21,14 24,15 23,16

km/h 84,56 84,56 84,44 62,58 84,38 80,35

Misiune îndeplinitã
Tehnologia so-
fisticatã a nou-
lui „Fuelracer“ se 
pare cã dã roade: 
niciun alt camion 
nu a terminat tes-
tul nostru într-un 
mod mai econo-
mic. În aceastã 
privinþã, tot ce 

trebuie sã facã ºoferul este sã lase sis-
temele electronice sã-ºi facã treaba, 
un lucru care nu este întotdeauna 
uºor, în special cu noul mod ECO.

Mãsurare în dB(A) Motor la ralanti 85 km/h trapã închisã Motor oprit ªofer/pat

Noul Volvo FH 460 48 63 50/54

Cel mai bun în testare *3 48 *4 61 48/47

Deal Acceleraþie completã Frânã motor acþionatã

Noul Volvo FH 460 67 64 67

Cel mai bun în testare *3 62 62 60

*3 Scania S730; *4: Volvo FH 460
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