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Volvo Trucks

Alustamallit
- FH13 ja FH16, CHH-HIGH tai CHH-MED, kaikki ohjaamomallit
- Pusher-tridem WB4900, tankit R405L+ 64L oikea
- Tag-tridem WB4300, tankit R490L+90L oikea
- Pakoputken suuntaus alas

ProWood peruskonseptin sisältö
- Etusermi, alumiini 3020mm 
- 4kpl Alu75 täysalumiinipankot, siirtosuojat kahteen pankkoon 
- Rungon ulkopuolisella tupella
- Ketjukoukut vasen ja oikea (irrallisina sivulaatikossa)
- Hydrauliikkavalmius (putkitukset) + hydrauliikkasäiliö 200L, 500L suodatin
- Tankin suojalevy, anodisoitu alumiinipelti
- Lisäilmasäiliö vaihteistolle
- Z-roiskeläppä takana
- Parlok lokasuojat antispray matolla, 2kpl irrotettavat
- Työkalulaatikko takarunkoylityksessä (500x550x450 pusher,500x550x600 tag)
- Nosturin tikkaat
- 2kpl pneumaattiset kuormankiristimet ketjulla ja pikalaukaisimet,Exte koukut
- Etusermissä pidikkeet lapiolle, harjalle ja rautakangelle
- 6kpl Led työvaloa
- Nosturin sähkövalmius, johtosarja tuotu kytkentäboksiin takarungossa
- RALIM20 osat asennettuna tehtaalla (ohjelmointi + lisäilmasäiliöt korjaamolla) 
- Alucar hiekoittimille tilaa rungon sivulla (pusher=vasemmalla, tag=molemmin puolin

Nosturin ja perävaunun sähkövalmiudet (kytkentäboksi takarungossa)
- Nosturin valot 
- Nosturin tuuletin 
- Siirrettävät pankot 
- Maadoitus moottorin sammutukseen 
- Nosturijalkojen indikaattori 
- Puomi indikaattori 
- Perävaunun 2.akselin nosto 
- Perävaunun 3. akselin nosto
- Perävaunun 5. akselin nosto

ProWood tehdasoptiot
- Kolotettu etusermi 
- Rungon sisäpuolisella tupella
- Lisäilmasäiliö jousitukselle AUXATNK (jos rungossa on tilaa) 
- Alucar Icefighter hiekoitin 90L soft start, pusher 1kpl vasen
- Alucar Icefighter hiekoittimet 90L soft start, tag 1kpl+1kpl 
- Exte A7 pankot, korkeussäätö
- Rexroth 107 säätötilavuushydrauliikka, letkut, Multimax venttiili, Hansen liittimet   
- Hawe 130     säätötilavuushydrauliikka, letkut, Multimax venttiili, Hansen liittimet

ProWood viimeistely ja lisäoptiot
Hydrauliikan viimeistely voi myös tehdä Suomessa joko Alucarilla tai Volvo korjaamolla. 
Esimerkit varusteluoptioista
- Säätötilavuus hydrauliikka Hawe 130 
- 2-piiri hydrauliikka 2 x Rexroth 80
- 1-piiri hydrauliikka Parker 101
- Ulkopuolinen tupen hydraulinen kiristinsarja
- Sisäpuolinen nosturiteline VO täyd hyd kiristyksellä
- Ulkopuolinen nosturiteline 
- Ulkopuolinen nosturitelineen korotussarja 150 mm 
- Vesilinjat runkoon 
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