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 FH16 ولوو معرفی
فوق سنگین  و نقلشرکت مشهور سایپادیزل به علت وجود خأل و کمبود و تنوع بخشیدن درزمینٔه 

را در دستور کار خود قرارداد و به تولید رساند. این محصول  fh16کشنده ولوو تصمیم گرفت  کشور
جدید شرکت سایپادیزل باقدرت موتوری و دوام باال و همچنین راحتی و ایمنی بیشتر توانسته است از 

یک گزینه بسیار ای بیشتر از این کامیون استفاده شود. ونقل جادهدیگر رقبا پیشی گرفته و در حمل
است.  fh16کشنده ولوو های حفاری، و الوار دکل الوار درختان جنگلییی مثل خوب برای حمل بارها
اسب بخار نیرو و با  ۷۰۰و  ۶۰۰، ۵۰۰و با توانایی موتور  لیتری ۱۶موتور قدرتمند این کامیون مجهز به 

 .مطابقت کامل دارد ۶ آالیندگی یورواست که با استاندارد نیوتن متر  ۳۱۵۰و  ۲۸۰۰، ۲۶۵۰ گشتاوری
سازی بهینه احتراق ندیفراشده در این کشنده به صورتی است که با استفاده از های تعبیهیستونپ

کامیون  نیا یندگیآال زانیمصرف سوخت و مشود و با کمک یک ترموستات روغنی جدید، در می
با مجهز  دیجداین کشنده  یابد.شود و درنتیجه عمر آن افزایش میتوجهی کم میطور قابلسنگین به

، موفق شده است تا تمامی فاکتورهای عدم آالیندگی را اروپا ۵ وروی یندگیبودن به استاندارد آال
در هوا را  تروژنین دیاکس گاز آالیندگیانتشار  زانیمبرآورده کند و به صورتی است که موفق شده است 

شنده ایده آل و به معناست که حجم موتور این ک fhکنار  ۱۶ عدد کاهش دهد. 4۰در حدود %
دست خریداران برای این کامیون را باز گذاشته و توانسته  سایپادیزل یصنعت گروه قبول است.قابل

قدرت دارد و  ۷۵۰ترین آن تولید کند که قوی تریل ۱۶است چند موتور باقدرت های گوناگون با حجم 
 را به خود نسبت دهد. ایکشنده دن ترینقویموفق شده لقب 

 FH16 ولوو کشنده مشخصات
 یتر یل ۱۶ یزلیموتور د 
 ۵۵۰ اسب بخار ۶۶۰ ای 
 های متفاوتدارای کابین 
 متر وتنین ۳۱۰۰ ای ۲۸۰۰، ۲۶۰۰، ۲۵۰۰گشتاور  با 
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 کشنده ولوو

 !د؟یدان یم چه FH16 ولوو امکانات از
 خواب یجا یدارا 
  تن ۱۰۰توانایی انتقال بار تا وزن 
  لیوسا ینگهدار مکانی 
  خواب راحتدارای دو تخت 

 

 یباد قیتعل
کند و ای برای شما فراهم میالعادهآرامش فوق (یکیکنترل الکترون یدارا قی)تعل Volvo ECS ستمیس

کند تا کامیون در یک طور خودکار تنظیم میتواند از بار شما محافظت کند. این سیستم خود را بهمی
 اند را جبران کند.صورت یکنواخت توزیع نشدهثابت باقی بماند و بارهایی که بهارتفاع

ECS  :یعقب برا فقط یباد قیو تعل ونیکام هایچرخهمه  یبرا جانبههمه یباد قیتعلدو نوع دارد 
 عقب قیتعل ستمیس
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 ولوو کشنده موتور
  موتورD16E :۵4۰ ،۵۸۰ ولو رکشنده، اسب بخارموتو ۶۶۰ ای 
  موتورD16C :۵۵۰ اسب بخار ۶۱۰ ای 

D16E/D16C  بادامک  لیم، یتک سر سیلندرلیتری با شش سیلندر است. این موتور یک  ۱۶یک موتور
 سمیمکاندارد.  یکیکنترل الکترون یواحد دارا انژکتورهایو  لندریچهار سوپاپ در هر س، یباالسر 
 D16E/D16Cهای ولوو به این صورت است که دارد. روش کار شرکت در عقب موتور قرار بندیزمان

 D16Cو در مدل  است D16E ،۱۷٫۳ :۱دارد و دارای نسبت تراکم  یانیم کنندهخنکو  توربوشارژ شده
کند استفاده می نیو فوق سنگ نیکرال سنگگیربکس این ماشین از دو دنده  است. ۰۱ :۱۸نسبت تراکم 

تواند در شرایط آفرود های آفرود حرکت کند و میراحتی در جادهشده است که بهو برای این طراحی
 تن بار را حمل کند. ۲۰۰

 داخلی کابین طراحی
از ابتدا تا انتهای کابین قرار دارد. این  دهیخطوط کشهای مالیم و در سقف کابین این ماشین از شیب
شده است و به در این ماشین استفاده آئرودینامیکآورد. از طراحی خطوط زیبایی خاصی به وجود می

ماشین برای پیمایش های بزرگ و عمودی دارد، بسیار زیبا شده است. برای اینکه این دلیل اینکه چراغ
شده است و باید مقاومت و استحکام زیادی داشته باشد، از بهترین های طوالنی در نظر گرفتهمسافت

را هم باید بگوییم که در این کامیون  نیا شده است.مواد برای ساخت کابین این کامیون استفاده
 قرار دارد. مطبوع هیو تهو خچالی، تلویزیوناز امکاناتی مانند  راننده شیاستراحت و آسابرای 
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