
Volvo FH met I-Save
DIESEL BESPAREN IS NOG NOOIT ZO GEWELDIG GEWEEST



Volvo FH met I-Save combineert de nieuwe Volvo D13TC-
motor, onze zuinigste langeafstandsmotor ooit, met een 
pakket vol geavanceerde, brandstofbesparende functies. 
Zo is de op kaarten gebaseerde software van I-See 
bijgewerkt en is I-Shift geoptimaliseerd voor lange 
afstanden. We hebben dit allemaal samengebracht in de 
Volvo FH en daardoor de ultieme langeafstandstruck 
gecreëerd.

Toegesneden op uw succes
Volvo FH met I-Save is ideaal voor de meeste internationale 
transporttaken. Elk aspect is afgestemd op veeleisende 
lange routes zodat u deze investering gemakkelijk 
terugverdient. Vooral als u of uw chauffeurs grote  
afstanden afleggen, zoals 120.000 km/jaar of meer. 
Hoe verder u rijdt, hoe meer u bespaart en hoe 
winstgevender uw activiteiten zijn.

De ultieme  
langeafstands-
truck
Bij brandstof gaat het niet alleen om hoeveel u kunt besparen, maar ook 
om hoeveel u met elke liter kunt doen. Het is niet eenvoudig om de 
perfecte balans te vinden tussen brandstofbesparing, rijeigenschappen 
en prestaties. Tot nu toe dan. Met de nieuwe Volvo FH met I-Save kunt 
u het brandstofverbruik verlagen, terwijl de productiviteit en het 
rijplezier op peil blijven.





Verlaag de 
brandstof-
kosten met 
maximaal 7%
Volvo FH met I-Save levert een 
echte brandstofbesparing op. 
De combinatie van de D13TC-motor 
en het LH Fuel-pakket zorgt dat de 
brandstofkosten van deze truck tot 
7% kunnen worden verminderd op 
lange afstanden.*

Elke voorziening, van de nieuwe wrijvingsarme achterassen 
tot de inwendige vorm van de zuigers, is ontworpen om de 
brandstofefficiëntie te bevorderen en de brandstofkosten 
te verlagen.

Er zijn ook twee andere belangrijke voordelen. Ten eerste 
heeft de Turbo Compound-motor een gekoeld uitlaatgasre-
circulatiesysteem dat de hoeveelheid stikstofoxide tijdens 
het verbrandingsproces vermindert. Dit betekent dat er 
minder AdBlue nodig is. Wat weer bijdraagt aan de lagere 
totale brandstofkosten.

* D13TC Euro 6 stap D met het LH Fuel-pakket (I-Save) versus D13 eSCR Euro 6 

stap D. Het daadwerkelijke brandstofverbruik varieert afhankelijk van allerlei 

factoren, zoals het gebruik van cruise control, de actuele topografie, rijervaring van 

de chauffeur en weersomstandigheden.







Lager  
toerental, 
meer  
comfort 
voor de 
bestuurder
De Volvo FH met I-Save kan langer rijden met een lager 
toerental en hogere versnellingen, wat bijdraagt aan een 
soepeler, stiller rijgedrag. Chauffeurs kunnen ook een 
snellere koppelrespons verwachten, waardoor deze truck 
nog aantrekkelijker wordt.



Met het verwachte extra koppel bij lage toeren wordt een hogere 
gemiddelde snelheid mogelijk zonder dat meer brandstof wordt 
verbruikt. Heuvels zijn geen vertragende factor meer.

De krachtige D13TC-motor produceert bij lage toeren een 
300 Nm hoger koppel. Dit betekent dat u minder hoeft te 
accelereren en dus minder brandstof verbruikt om een 
constante snelheid aan te houden op de snelweg. In 
combinatie met I-See kan de motor heuvels en hellingen 

makkelijker aan in een hogere versnelling: bespaar 
brandstof zonder snelheid te verliezen. Het extra koppel 
zorgt ook voor een hogere gemiddelde snelheid, wat 
vooral merkbaar is bij klimmen. Dit alles samen zorgt voor 
een hoge productiviteit en een laag brandstofverbruik.

Een boost voor uw  
productiviteit





Volvo FH met I-Save omvat de 
uiterst efficiënte D13TC-motor 
en een uniek pakket met 
brandstofbesparende functies. 
Elke functie van I-Save is 
ontworpen, getest en bewezen 
om brandstof te besparen voor 
internationale ritten.

Dit is Volvo FH met I-Save
Krachtige D13TC-motor
De uiterst efficiënte D13TC-motor is voorzien van 
gepatenteerde zuigers met een golfvormig interieur en 
de Volvo Turbo Compound-technologie. De motor is 
beschikbaar in twee versies met 460 en 500 pk.

Nieuwe versie van I-See op basis van kaarten
I-See gebruikt kennis over de komende route om de 
bewegingsenergie van de truck optimaal te benutten bij 
het rijden in de heuvels. I-See regelt de versnellingskeuze, 
het optrekken en het afremmen op de motor wanneer 
I-Cruise is geactiveerd. I-See is voorzien van een nieuwe 
kaart met hoge resolutie voor een meer exacte 
topografische positionering.



I-Shift met geoptimaliseerde software voor 
de lange afstand
I-Shift is specifiek ontworpen voor efficiënt rijden op 
snelwegen. De geoptimaliseerde software voor lange 
trajecten helpt om brandstof te besparen. Bij het rijden in de 
Economy-modus wordt elke schakeling exact getimed zodat 
de motor met het meest efficiënte toerental kan draaien.

I-Cruise met I-Roll
I-Cruise helpt om de snelheid stabiel te houden en aan te 
passen voor een laag brandstofverbruik. Ook helpt I-Cruise 
om een hoge gemiddelde snelheid aan te houden met een 
hogere productiviteit, en om veiliger en comfortabel te 
rijden. Bij afdalingen zorgt I-Roll dat de motor automatisch 
wordt ontkoppeld om de bewegingsenergie van de truck te 
gebruiken in plaats van brandstof.

Nieuwe, zuinige achteras
De nieuwe achteras levert vermogen van de motor naar 
de wielen van de truck met minder wrijving. Met de juiste 
verhouding voor lange afstanden werkt dit harmonieus 
samen met de Volvo D13TC-motor en I-Shift voor een 
betere brandstofefficiëntie.

Motoruitschakeling bij stationair draaien
Deze functie schakelt de motor automatisch uit na 
2,5 minuut stationair draaien om brandstof te besparen 
en de uitstoot te verminderen.

Stuurbekrachtigingspomp
De stuurbekrachtigingspomp met variabele cilinderinhoud 
kan een positief effect hebben op het brandstofverbruik, 
vooral wanneer elke druppel telt.
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Het hart van de Volvo FH met I-Save is de nieuwe, 
ultramoderne 13-liter motor met Turbo Compound-
technologie. Deze levert een hoog koppel bij lage 
toerentallen en is daarmee onze zuinigste motor ooit.
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PRESTATIES vermogenskrommen

MOTORTOERENTAL (tpm)

D13TC 500 pk D13 eSCR 500 pk 

Volvo D13TC-motor

Krachtig maar  
zuinig



Dankzij de Turbo Compound-technologie maakt de D13TC-motor in 
elke fase optimaal gebruik van de beschikbare energie.

De energie wordt optimaal benut

De extra turbine extraheert overtollige energie uit de 
uitlaatgassen en zet deze om in mechanische energie. Dit 
betekent dat de motor bij een laag toerental een tot 300 
Nm hoger koppel kan produceren. De technologie levert 
zelfs een verhoogde efficiëntie over het gehele 
toerentalbereik. Het beste resultaat ligt in het bereik van 
900 tot 1400 toeren.

Twee vermogens
Leverbaar in twee verschillende vermogenswaarden: 
460 pk en 500 pk. Dit is ideaal voor trekkers en 
bakwagens tot 70 ton GCW.

Gepatenteerde zuigers
De D13TC-motor is voorzien van zuigers met een 
gepatenteerd, golfvormig interieur dat de verbranding 
verbetert en de efficiëntie verhoogt.

Turbo Compound-eenheid
Overtollige warmte en brandstof worden opnieuw 
gebruikt om de motor aan te drijven via de zogeheten 
Turbo Compound. Dit is een extra turbine in de 
uitlaatgasstroom.

Minder AdBlue
Naast een aanzienlijke brandstofbesparing verbruikt 
de Volvo D13TC ook ongeveer 40% minder AdBlue in 
vergelijking met de D13 eSCR-motor.





Diesel besparen 
is nog nooit zo 
geweldig geweest.
Aan het einde van de dag maakt de chauffeur het verschil. Vooral als het om veilig 
en zuinig rijden gaat. Daarom is de Volvo FH met I-Save ontworpen om de 
chauffeur voortdurend te ondersteunen en te inspireren. We bieden een 
eersteklas combinatie van rijeigenschappen en comfort die met elke schakeling 
zorgt voor tevredenheid en productiviteit. Zo kunt u uw opdrachten op tijd 
afronden, terwijl elke druppel brandstof optimaal wordt benut. Zeker, diesel 
besparen is nog nooit zo geweldig geweest.

Ontdek wat de nieuwe Volvo FH met I-Save voor u betekent: 
brandstofbesparing en evenveel rijplezier als voorheen.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale dealer.

volvotrucks.nl

Beleef de Volvo FH met I-Save



Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.nl


