
váltson elektromosra
Mi felkészültünk, ha Ön is készen áll

Volvo Trucks. Driving Progress
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Elektromobilitás 
könnyedén.

A jövő az elektromos közlekedésé, a váltás pedig most 
zajlik. Ha Ön a CO₂-kibocsátás csökkentésére törekszik, 
és biztosra szeretne menni a tehergépjárművek 
töltését, a hatótávolságot és a szállítmány célba 
érését illetően, a Volvo Trucks tisztán elektromos 
termékei állnak rendelkezésére. A Volvo Trucks 
közreműködésével Ön strukturáltan és hatékonyan 
térhet át az elektromos közúti árufuvarozásra.

Lépjen velünk a villamosítás útjára, mert így nem 
csak a tisztán elektromos közúti szállítmányozási 
megoldások széles választékához juthat hozzá, 
zéró kipufogógáz-kibocsátás mellett, hanem 
a valós életből származó tapasztalatainkat is 
hasznosítani tudja, amelyet az árufuvarozók 
elektromos közlekedésre történő átállítása során, 
éveken át gyűjtöttünk. 
 Célunk, hogy minden a lehető legzökkenő-
mentesebben működjön a megfelelő teherautó 
biztosításától az elektromos szállítmányozással 

kapcsolatban felmerülő aggályok megoldásáig. 
Mindegy, hogy Ön egy nagyváros területén, kör-
nyékén vagy két város között végzi fuvarfeladatait. 
 A megoldáscsomag részeként segítünk 
a járművek töltési módjának kiválasztásában, 
a flotta mozgásban tartásában és abban is, hogy 
Ön a legtöbbet hozhassa ki az útvonalakból - nap 
mint nap. A szállítmányozásban töltött közel 
egy évszázad után tudjuk, hogy a mi feladatunk 
a változás fenntartása és azok dolgának 
megkönnyítése, akik az élre kívánnak állni.

2019 óta gyártunk 
elektromos teherautókat

Több évnyi valós tapasztalat 
az elektromobilitás területén.

VTC-emob-brochure-final.indd   3VTC-emob-brochure-final.indd   3 12/15/2021   9:52:40 PM12/15/2021   9:52:40 PM



VTC-emob-brochure-final.indd   4VTC-emob-brochure-final.indd   4 12/15/2021   9:52:42 PM12/15/2021   9:52:42 PM



megoldást találunk a kihívásokra.

VTC-emob-brochure-final.indd   5VTC-emob-brochure-final.indd   5 12/15/2021   9:52:45 PM12/15/2021   9:52:45 PM



6

Tekintse meg a Gyakori kérdések részt 
a www.volvotrucks.hu webhelyen, ahol 
többet is megtudhat a CO₂-kibocsátásról

Minél többet vannak használatban az elektromos 
teherautók, annál nagyobb hasznot hoznak 

Úton a zéró  
emisszió felé.

Az elektromos szállítmányozási megoldások az Ön 
CO₂-lábnyomát is jelentősen csökkenthetik – mind 
a mindennapi használat, mind a teljes életciklus során.

A Volvo elektromos teherautók gyártása során 
kibocsátott CO₂ mennyisége meghaladja a belső 
égésű motorral szerelt teherautók gyártása során 
keletkezett értéket. De amint az elektromos 
teherautók forgalomba kerülnek, megújuló 
energiaforrások használata esetén a tartálytól 
a kerékig mért CO₂-kibocsátásuk nullára csökken. 
 Ha a teljes életciklus során megújuló energia-
forrásokat használnak, az elektromos teherautók 
fölényesen nyernek a CO₂-kibocsátás terén. 
És ez az arány még tovább javul, ha fenntartható 
folyamatot alkalmaznak az akkumulátorok élet-
ciklusának végén is.

Akkumulátoraink bemutatása
A Volvo Trucks akkumulátorszállítói velünk 
megegyező értékeket vallanak az emberi jogok, 
a környezetvédelem és az etikus üzleti magatartás 
tekintetében. Szorosan együttműködünk 
partnereinkkel, hogy megfeleljünk az életciklusuk 
végén járó akkumulátorok újrafelhasználásával 
és újrahasznosításával kapcsolatos összes 
követelménynek.
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Az Ön igényeinek megfelelő 
tehergépjármű-töltési mód

Töltőberendezéssel együtt

Felvillanyozzuk.

A gépjárműtöltés biztosítása a csomag része. 
Megmutatjuk az Önnek megfelelő gépjárműtöltési 
megoldást, és közösen megtaláljuk, hogyan hozhatja 
ki a legtöbbet a lehetőségeiből, és hogyan érhet 
el maximális produktivitást.

Az Ön konkrét szállítmányozási feladatai alapján 
segítünk meghatározni az igényeinek megfelelő 
gépjárműtöltési módot. Többféle tényezőt – út-
vonalak, akkumulátorkapacitás, rendelkezésre álló 
töltőhelyek és üzemidő – figyelembe veszünk, 
hogy Ön ott és akkor tudja használni teherautóit, 
amikor és ahol szüksége van rájuk. 

Éjszakai töltőt is biztosítunk
A töltő-infrastruktúra gyorsan fejlődik: mi segítünk 
megtalálni az Ön igényeinek megfelelő, teljes 
körű megoldást. Minden megvásárolt elektromos 
Volvo  teherautóhoz tartozik egy éjszakai töltéshez 
készült váltóáramú töltő. Ha pedig nagyobb 
kapacitású töltésre van szüksége, segítséget adunk 
az Önnek megfelelő megoldás megtalálásához.
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Elkötelezettség a hasznos 
üzemidő iránt

A Volvo Arany Szerződés a hasz-
nos üzemidő biztosítéka

Nonstop országúti segélyszolgálat

Mozgásban tartjuk.

Hozza ki a legtöbbet egy olyan szállítmányozási 
megoldásból, amely segít betartani az ígéreteit – és 
mindig készen áll, amikor szüksége van rá.

A hajtásláncok újak, ám a minőségre, biztonságra 
és rugalmasságra vonatkozó előírásaink 
ugyanazok, mint minden Volvo teherautó 
esetében. Ráadásul már mindent kipróbáltunk 
éles körülmények között. 

Volvo Arany Szerződés
A Volvo Arany Szervizszerződés a teljes 
teherautóra kiterjed, és hozzáférést biztosít 
mindenhez, amire Önnek csak szüksége van 
ahhoz, hogy a nem tervezett leállások kockázatát 
csökkenteni tudja. Ebbe beletartoznak a megelőző 
karbantartások és javítások is. Felügyeleti 
rendszereinkkel pedig nyomon követjük az 
akkumulátorok és más kritikus fontosságú 
alkatrészek állapotát.

Folyamatos felügyeletet biztosítunk
A járművezetők egy alkalmazáson keresztül 
elérhetik a gépjárműtöltéssel és az akkumulátor 
állapotával kapcsolatos kiemelt funkciókat, így 
tudni fogják, hogy munkakész-e a teherautó. 
A Volvo Action Service révén nonstop közúti 
segélyszolgálatot biztosítunk Önnek nem 
tervezett leállások esetére, opcionális 4 órás 
kötelezettségvállalásunkkal pedig mindent 
megteszünk azért, hogy újra úton lehessen. És ha 
mindez négy óránál többet vesz igénybe, vállaljuk, 
hogy anyagilag kompenzáljuk Önt.
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Optimalizált hatótávolság-
szimulációk

A Dynafleet Hatótávolság- és 
Útvonaltervező Szolgáltatása 
támogatja az Ön feladatait

Járművezetői visszajelzések 
az energiafelhasználásról

Kézben tartjuk 
az útvonalakat és 
a hatótávolságot.

Az Ön szállítási feladataihoz és útvonalaihoz 
optimalizáljuk a hatótávolságot, és biztosítjuk azokat 
az eszközöket, amelyek segítségével az Ön vállalata 
a lehető legjobb teljesítményt nyújthatja.

A hatótávolság optimalizálása azt jelenti, hogy 
Önnek nem kell majd feláldoznia a járművek 
teherbírását azzal, hogy a valóban szükségesnél 
több akkumulátort helyez rájuk. 

Az útvonalak támogatása
A Dynafleet Hatótávolság- és Útvonaltervező 
Szolgáltatása a tervezéstől a feladatok és 
útvonalak teljesítéséig segítséget nyújt Önnek. 
A szolgáltatás az adott jármű és a fuvarfeladat 
alapján szimulálja az energiafogyasztást 
a  teljes útvonalon, és szükség esetén további 
gépjárműtöltést javasol.

Valós idejű háttértámogatás
A fuvarszervező képes közvetlenül a jármű 
navigációs rendszerébe küldeni az összes 
útvonaladatot, hogy segítse a járművezetőt. 
Az útvonalak valós időben nyomon követhetők 
a nap folyamán, hogy nem tervezett események 
esetén segítsék a járművezetőket.

Járművezetői visszajelzés
Volvo Connect alkalmazásunkban a járműve-
zetők visszajelzést kapnak arról, hogy miként 
üzemeltessék a járműveket a leginkább energia-
takarékos módon, ezzel is segítve a hatótávolság 
maximalizálását.
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Az első kérdés: 
miért kell?

Itt a lehetőség, hogy elektromos 
közlekedésre váltson! Előnyhöz 
szeretne jutni versenytársaihoz képest, 
és megfelelni a fenntarthatósági 
követelményeknek? Vagy úgy 
gondolja, hogy a CO₂-lábnyom 
csökkentése az egyetlen helyes 
döntés? Az Ön üzleti tervét 
a működési területe, céljai 
és ambíciói alapján segítünk 
meghatározni.

Fogalmazza meg 
igényeit.

Sorolja fel szállítmányozási céljait 
– hogy hová, milyen távolságra és 
mennyit kell szállítania. Mi segítünk 
megfogalmazni az Ön üzemeltetési 
követelményeit, és kidolgozni az 
olyan változókat, mint például az 
energiafogyasztás, a teherbírás, 
az üzemórák és a lehetséges 
gépjárműtöltő helyek. Ezután 
pedig segítünk szállítmányozási 
megoldásokká alakítani őket.

1 2

Váltson elektromos 
tehergépjárművekre 

mindössze négy lépésben.
Az átállás egyszerű folyamat is lehet. Az elmúlt évek során számos vállalatot 

segítettünk szállítmányozási megoldásokkal.
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Megoldást 
hozunk Önnek.

Üzletmenete alapján kínálunk Önnek 
megfelelő megoldást – a járművektől 
és a gépjárműtöltés módjától 
a hatótávolság maximalizálását és 
a teljesítések garantálását biztosító 
szolgáltatásokig. Gondoskodunk 
róla, hogy minden az Ön üzleti 
elvárásainak megfelelően működjön.

Már indulhat is!

Meghatározzuk, legyártjuk és 
leszállítjuk teherautóit, és eközben 
egyeztetünk a legfontosabb 
kapcsolattartókkal. A gépjárműtöltés 
megtervezésében és a 
berendezésekkel is segítünk. Önnel 
közösen kidolgozzuk a támogatási 
keretrendszert – és ekkor már 
készülhet is az indulásra. Biztosra 
veheti, hogy mindig ott leszünk, 
amikor csak szüksége lesz ránk.

3 4
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Sokoldalú és 
megbízható 
teherautók.

Garantált kézbe-
sítések.

Az Ön  
vállalkozásának  

támogatása.

Kiszámítható 
üzemeltetési 
összköltség.

Optimalizált  
útvonaltervezés.

Szerviz és  
karbantartás.

Teljesített  
CO₂-célok.

Kiváló járműveze-
tői teljesítmény.

A flotta  
távfelügyelete.

Töltési mód 
kiválasztása.

Elektromos 
járművekhez  

készült  
Volvo-finanszírozás.

A szállítmányozás-
nak megfelelő  
hatótávolság.
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További információkért látogasson 
el a volvotrucks.hu/electric-trucks 
weboldalra!

Egyetlen 
kapcsolattartó. 

Egy teljes 
szolgáltatáscsomag. 

Ha stabil és hatékony működést szeretne, sok 
területet kell lefednie. Mi mindegyiket figyelembe 
vettük elektromobilitási megoldásunk kidolgozásakor. 
Kivétel nélkül.

Az elektromos teherautókkal végzett szállítmá-
nyozás minden szempontját figyelembe vettük 
a produktivitástól és a teljesítménytől kezdve 
a vállalkozás működésének napi tervezéséig 
és adminisztrálásáig. Biztos lehet benne, hogy 
megoldásainkat alaposan teszteltük, és már most 

tudjuk, hogyan teljesítenek majd a teherautók 
több évnyi használat után. Küldetésünknek tartjuk, 
hogy teherautói folyamatosan úton legyenek. És 
ehhez mindig csak egyetlen kapcsolattartóra lesz 
szükség.

VTC-emob-brochure-final.indd   19VTC-emob-brochure-final.indd   19 12/15/2021   9:53:28 PM12/15/2021   9:53:28 PM



20

További olvasnivalót 
a volvotrucks.hu weboldal 
Hírek rovatjában talál.

Úton a jövő  
felé.

Az egész szállítmányozási ágazatban folyamatban van az elektromos közlekedésre történő 
átállás. A DHL, a DFDS és a Swerock is azon vállalatok közé tartoznak, amelyek  

megtették az első lépéseket ezen az úton - a Volvo Trucks segítségével.
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A DHL helyi és 
helyközi járművei 
is elektromosak.

A DHL logisztikai vállalat 
máris kihasználja a Volvo 
Trucks elektromos szállítmá-
nyozásának előnyeit Európa 
különböző részein. Londonban 
az Elektromos Volvo FL 
modellt a West End bevásár-
lónegyedbe történő szállítmá-
nyozások utolsó kilométerein 
használják. Svédországban 
pedig egy tisztán elektromos 
Volvo FH-t tesztelnek a régiók 
közötti szállítmányozási felada-
tokhoz.

A DFDS elektromos 
járművekből álló 
szállítmányozási 
lánca.

A DFDS szállító- és 
logisztikai vállalat az 
elsők között üzemeltetett 
Elektromos Volvo FM modellt 
a teherszállításban. Ez egy 
elektromos nyerges szerelvény, 
amellyel alkatrészeket 
szállítanak a Göteborg melletti 
Volvo teherautó-gyárba – így 
létrejött egy elektromos 
járművekből álló ellátási lánc.

Elektromos járművek 
az építőiparban a 
Swerock jóvoltából.

A Swerock Skandinávia 
egyik legnagyobb építőipari 
anyagszállítója és szolgáltatója. 
Göteborgban betonkeverős 
Elektromos Volvo FM modellt 
és horgos emelővel felszerelt 
Elektromos Volvo FMX 
modellt használnak a város 
néhány nagyobb volumenű 
infrastruktúrafejlesztő 
projektjéhez.

Tudjon meg 
még többet.

Tudjon meg 
még többet.

Tudjon meg 
még többet.
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Elektromos közlekedésre 
váltás: tények és adatok.

Az elektromobilitás hamarabb terjedhet el széles körben, mint 
hinné. Javul az akkumulátortechnológia, fejlesztik a töltő-

infrastruktúrát, teherautóink és szolgáltatásaink széles skálája 
pedig minden eddiginél több szállítmányozási feladat esetében 

teszi lehetővé a villamosítást. A felsorolt tények  
és számok segíthetnek az áttérésben.
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Ön öt különböző teherautó-

modell közül választhat, 
amelyek a városi szállítástól 

a regionális fuvarozásig 
minden területet lefednek. 

1,5 °C
Az elektromos teherautók 

fontos szerepet fognak 
játszani a párizsi egyezmény 

azon célkitűzésének telje-
sítésében, hogy a globális 
felmelegedés ne haladja 

meg az 1,5 °C-ot.

300 km
Egy elektromos Volvo 

teherautóval jellemzően 
akár 300 km-es távolság 

is megtehető kizárólag 
akkumulátorral.

2040
Célunk, hogy 2040-re 

elérjük a zéró károsanyag-ki-
bocsátást – ebben fontos 

szerepet játszik az  
elektromobilitás.

45%
A Volvo Trucks elektromos 

portfóliója a jelenlegi  
európai áruszállítás mintegy 

45%-át tudná teljesíteni.

0
A Volvo Trucks elektromos 

szállítmányozási 
megoldásával 

zéró kipufogógáz-
kibocsátás érhető el.

90
Egyenáramú töltővel 

az akkumulátor 
mindössze 90 perc alatt  

80%-ra tölthető.

490 kW
Elektromos teherautóink 

akár 490 kW teljesítményre 
képesek – ez egyenrangú 

legerősebb dízel teherautó-
ink tudásával.

44
Akár 44 tonna szerelvé-
nyössztömegig kínálunk 

elektromos teherautókat – 
ez nagyobb rakománymeny-

nyiséget jelent az Ön  
vállalkozásának.
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Minden készen áll, 
és elektromos.

Mindegy, hogy Ön egy nagyváros területén, környékén vagy két város között végez szállítást, 
széles palettánkon megtaláljuk az Ön számára megfelelő teherautót – hisz minden modell 

egyedi tulajdonságokkal és jellemzőkkel rendelkezik.
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Várostól városig, 
kényelmesen.
Az Elektromos Volvo FH-t nagy 
mennyiségű élelmiszer, fogyasztási cikk 
és ipari alapanyag gyors és kényelmes 
szállítására tervezték a logisztikai 
csomópontok és nagyvárosok között.

Elektromos Volvo FH
Hatótávolság: Akár 300 km-ig 
(4×2 nyerges szerelvénnyel)
Folyamatos teljesítmény: Akár 490 kW
Összgördülőtömeg: Max. 44 tonna

Kompakt és 
kényelmes.
Hulladékgyűjtés, kisebb építkezés vagy 
városi kiszállítás? A kompakt, mégis 
sokoldalú Elektromos Volvo FE sokféle 
nagyvárosi feladatra képes.

Elektromos Volvo FE
Hatótávolság: Akár 200 km
Folyamatos teljesítmény: Akár 225 kW
Összgördülőtömeg: max. 27 tonna

Tökéletes választás 
regionális felada-
tokhoz.
Ön forgalmas városi környezetben végez 
konténerszállítást, nagy kapacitású 
élelmiszer-kiszállításokat, daruzási 
szolgáltatásokat és sok minden mást? 
A rendkívül rugalmas Elektromos Volvo 
FM képes minderre.

Elektromos Volvo FM
Hatótávolság: Akár 380 km-ig 
(6×2 dobozos felépítménnyel)
Folyamatos teljesítmény: Akár 490 kW
Összgördülőtömeg: Max. 44 tonna

Építőipari 
feladatokhoz.
Ha városi környezetben végzett 
építési projektek számára dolgozik, 
az Elektromos Volvo FMX épp 
Önnek készült. Erős és halk modell: 
hatékonynak épült, és valóban 
robusztus külsőt kapott.

Elektromos Volvo FMX
Hatótávolság: Akár 320 km-ig 
(6×4 billenccsel)
Folyamatos teljesítmény: Akár 490 kW 
Összgördülőtömeg: max. 44 tonna

Városi szállításhoz 
tervezve.
Az Elektromos Volvo FL teherautók 
a nagyvárosok vörösvértestjei: 
a megfelelő helyre és időben szállítják 
azt, amire csak szükség van.

Elektromos Volvo FL
Hatótávolság: Akár 300 km
Folyamatos teljesítmény: Akár 130 kW
Összgördülőtömeg: max. 16,7 tonna

A hatótávolságról
Azt állítjuk, hogy elektromos 
teherautóink akár 300 km-es 
hatótávolságra is képesek. 
A hatótávolság azonban 
a külső körülményektől, így 
például az időjárástól, valamint 
a teherautó össztömegétől 
és a vezető teljesítményétől 
is függ. Egyes elektromos 
Volvo teherautók hatótávolsága 
elérheti a 380 kilométert is.
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További információkért 
látogasson el a volvotrucks.hu/
electric-trucks weboldalra

A Volvo Trucks 
segít Önnek.

Az elektromobilitás kézzelfogható jelenség. Ha már 
most elkezdi a villamosítást, akkor felkészültebben 
éri majd, amikor az elektromos közlekedés teljesen 
elterjedtté válik.
 Ha a Volvo Trucks mellett dönt, olyan megbízható 
partnert nyer, aki igazolt tapasztalattal rendelkezik 
ezen a területen. Számunkra ez jóval túlmutat az 
elektromos teherautókon. Odafigyelünk rá, hogy 
ügyfeleink megtalálják a számukra megfelelő, teljes 
körű elektromobilitási megoldást, amely megfelel 
céljaiknak, megnöveli produktivitásukat, valamint 
segíti őket fenntarthatósági céljaik elérésében. 
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Teherautók széles választéka 
az Ön szállítási műveleteihez.

Egy kapcsolattartó 
minden szükséglethez.

Egy partner, amely tudja, 
hogy feladata az innováció 
elősegítése.

Szakértelem, amely 
megfelel a szállítmányozás 
napi kihívásainak.

Több évnyi valós tapasztalat 
az elektromobilitás területén.

Támogatás a CO₂-célok 
eléréséhez.
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volvotrucks.hu/electric-trucks
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