Volvo FL Easy Concept
Easy to buy. Easy to own. Easy to drive.

De Volvo FL Easy Concept is een kwalitatief hoogwaardige Volvotruck die compleet wordt geleverd met een opbouw naar keuze, op
maat voor uw werk. Easy Concept is een zorgeloze en betrouwbare
transportoplossing die uw bedrijf draaiend houdt.
De Volvo FL Easy Concept is een kleine, ultra-wendbare en uiterst
betrouwbare truck voor middelzware taken. De Volvo FL is zeer geschikt
voor leveringen in de binnenstad met smalle straten en veel stops. De truck
is ontworpen en gebouwd om lang mee te gaan en helpt uw business
groeien, jaar na jaar.

BASISUITVOERING
• FL 512 4x2R, 12-tons chassis met 17,5” wielen en luchtgeveerde achteras
(GVW 11.990 kg)
• D5K210 viercilinder Euro 6-motor (210 pk / 800 Nm)
• I-Sync automatische versnellingsbak
• Dagcabine met dakspoiler / zijfenders
• Zonneklep
• LED-dagrijverlichting
• Extra zijruit in rechterportier

ONTWORPEN OM TE LEVEREN
Door de high-performance vier- of zescilindermotoren en de soepel
schakelende automatische versnellingsbak reageert de Volvo FL Easy
Concept razendsnel. Ook is hij opvallend stil. De korte draaicirkel en de
optimale rijeigenschappen zorgen ervoor dat de Volvo FL zich thuis voelt
in de stad. Indrukwekkend zijn ook de veiligheidsvoorzieningen; perfect
zicht rondom dankzij de extra zijruiten en innovaties zoals automatische
dagrijverlichting en automatische noodstopfunctie helpen de chauffeur,
fietsers en voetgangers te beschermen. De beroemde ergonomisch
vormgegeven Volvo veiligheidscabine met de makkelijke in- en uitstap
maakt dagelijkse ritten comfortabeler en relaxter. Het resultaat: minder
vermoeiende werkdagen en productievere chauffeurs.

• Comfort chauffeursstoel CF5
• Audio-pakket Radio/CD/mp3 met bluetooth
• ESP (Electronic Stability Program)
• FCW en LKS (Forward Collision Warning en Lane Keeping Support)
• Zware accu’s en dynamo

OPBOUW
• Plywood gesloten laadbak
• Afmetingen: 7.250 mm x 2.550 mm x 2.400 mm
• Sterk stalen grondframe, volledig doorgelast en thermisch verzinkt
• 20 mm plywood wanden en 24 mm vloer met antislip-laag

De specificaties van de Volvo FL Easy Concept zijn volledig flexibel en
kunnen eenvoudig worden aangepast aan uw behoeften. Informeer bij
uw dealer naar de mogelijkheden.

• Stalen stootplaat 250 mm hoog rondom
• Kopschot extra verstevigd
• 1 bindrails op hoogte naar keuze
• Lichtdoorlatend dak met 3 LED-plafonnières
• Dhollandia laadklep 1.500 kg met topklep en LED-toplampen
Laadvermogen +/- 5.300kg afhankelijk van exacte uitvoering

