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VOLVO
PRO CITY

•  Ketterä ja luotettava työkalu jakeluliikenteeseen.

•  Laadukas ja vahva päällirakenne alan johtavalta 
   toimittajalta kolmen vuoden takuulla.

•  Lyhyt toimitusaika ja homma paketissa yhdellä 
   kättelyllä.

•  Kompakti ja virtaviivainen ohjaamo, josta on hyvä 
   näkyvyys. Tällä pääsee turvallisesti kyliltä 
   keskustaan!

•  Automatisoitu I-Sync-vaihteisto antaa kuljettajan 
   keskittyä ajamiseen.

•  Tasaista vääntöä alhaisilla kierrosluvuilla eli 
   vaivatonta ajoa.

Volvo Dynafleet -tietojärjestelmän avulla voit seurata autojen 
sijaintia, polttoaineenkulutusta ja työaikaa reaaliajassa. Lisäksi 
saat toimistolta yhteyden autoihin. Järjestelmän asentaminen 
kaikkiin autoihin on helppoa ja raportit valmiiksi analysoituja, 
todella helppolukuisia.

Volvo Pro City -kuorma-auto on paljasjalkainen kaupunkilainen, 
jolla kuljetat kappaletavarat siinä kuin suuremmatkin 
pakkaukset. Lastaaminen ja purkaminen on tehty helpoksi 
kokosivuaukeavalla umpikorilla ja takalaitanosturilla.

VOLVO FL 250 4x2R

KALUSTONHALLINTA PAKETISSA.

JAKELUHOMMAT PAKETISSA.

VOLVO
PRO RECYCLE

•  Suomen vaativiin olosuhteisiin optimoitu erittely.

•  Laadukas päällirakenne alan johtavalta 
   toimittajalta.

•  Lyhyt toimitusaika ja homma paketissa yhdellä 
   kättelyllä.

•  Hydraulisesti ohjaavan telin ja painonsiirron 
   ansiosta ajo on ketterää joka kujalla ja kelillä.

•  I-Shift tekee ajamisesta helpompaa, turvallisempaa, 
   mukavampaa – ja taloudellisempaa.

•  VDS-ohjaus – ja kuljettajat kiittävät! Ohjaus on 
   70 % kevyempi, palautuu keskiasentoon, kompensoi 
   epätasaisuudet ja takaa rennon, turvallisen ajamisen.

Kun huollot on suunniteltu ja hinnoiteltu etukäteen Volvo Pro  
-pakettiin, vältyt turhilta seisahduksilta ja liiketoiminnan 
kannattavuudestakin on helpompi pitää lukua. Huoltoketjumme 
kattaa koko Suomen ja Euroopan, ja autostasi pitää aina 
huolta sertifioitu Volvo-mekaanikko laadukkaiden Aito Volvo 
-varaosien avulla.

Harvalla meistä on rahaa kuin roskaa. Onneksi Volvo Pro 
Recycle on tuottava ja taloudellinen vaihtoehto, kun kaipaat 
sujuvaa jätehuoltoa varten luotua työkalua. Volvo FM 
-ohjaamoon nouset vain kahta askelmaa käyttäen – vaikka 
pääsetkin nauttimaan ison auton tunnusta.

HUOLLOT PAKETISSA.

VOLVO FM11 330 6x2R

JÄTEHOMMAT PAKETISSA.

VOLVO
PRO ROAD

•  Täydellinen erittely uusille mitoille ja 76 tonnin 
   yhdistelmäpainoille.

•  Lyhyt toimitusaika ja homma paketissa yhdellä 
   kättelyllä. 

•  Katkaistava, nouseva teliveto takaa ketterän 
   kääntämisen ja taloudellisen ajon.

•  13L 540hv moottori vääntää vahvasti ja vie 
   taloudellisesti perille.

•  Aerodynaaminen, viimeisen päälle muotoiltu ja 
   hiljainen ohjaamo on viihtyisä työpaikka.

•  Ennakoiva ja maastontunteva I-See-
   vakionopeudensäädin auttaa säästämään 
   polttoainetta ja hyödyntämään maaston 
   tarjoaman ilmaisen liike-energian. Työpäivästä 
   tulee stressittömämpi ja turvallisempi.

Volvo Pro -auton kanssa tiedät mitä tilaat ja saat mitä tilaat: 
varasto- ja demoautojemme ansiosta pääset kokemaan ja 
tutkimaan, miten auto toimii ja miltä se tuntuu.

Raskaisiin alue- ja kaukokuljetuksiin suunniteltu Volvo Pro 
Road on tien päällä elementissään. Ja auto on paljon enemmän 
kuin vain vetävän näköinen: sen ajettavuus ja suorituskyky 
ovat taattua Volvo FH -laatua. Olemme kiinnittäneet erityistä 
huomiota polttoaineenkulutukseen, joten auto on entistä 
taloudellisempi ja jättää pienemmän ekologisen renkaanjäljen.

HANKKIMINEN PAKETISSA.

VOLVO FH 540 6x4T

RAHTIHOMMAT PAKETISSA.
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HOMMA
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HOMMA
PAKETISSA.



VOLVO
PRO WOOD

•  Suomen vaativiin olosuhteisiin optimoitu erittely.

•  Laadukas ja vahva puuauton päällirakenne alan 
   johtavalta toimittajalta.

•  Lyhyt toimitusaika ja homma paketissa
   yhdellä kättelyllä.

•  Tarkkuusajossa voittamaton. Ryömintävaihteiston 
   ansiosta markkinoiden sujuvin liikkeellelähtö 
   onnistuu kaikissa maastoissa. Ryömi hitaasti, 
   säästä isosti! 

•  Markkinoiden monipuolisimmat ilmajousiratkaisut. 
   Painonsiirrolla voit optimoida tarpeen mukaan 
   pidon tai ohjattavuuden. 

•  VDS-ohjaus – ja kuljettajat kiittävät! Ohjaus on 
   70 % kevyempi, palautuu keskiasentoon, kompensoi 
   epätasaisuudet ja takaa rennon, turvallisen ajamisen.

Kun työtilanteesi vaatii pikaisesti uutta kalustoa, nopea toimitus 
pitää liiketoimintasi pyörät pyörimässä.

Volvo Pro Wood -puutavara-auto on metsässä kuin kotonaan. 
Se on päällirakennetta, tehdasasenteisia varusteita ja 
autovalmistajan suosituksia myöten suunniteltu suomalaisiin 
kuljetustehtäviin.

AIKATAULU PAKETISSA.

VOLVO FH16 750 8x4 Pusher Tridem

PUUHOMMAT PAKETISSA.

VOLVO
PRO X

•  Suomen vaativiin olosuhteisiin optimoitu erittely.

•  Järeä päällirakenne alan johtavalta toimittajalta.

•  Lyhyt toimitusaika ja homma paketissa
   yhdellä kättelyllä.

•  Tarkkuusajossa voittamaton. Ryömintävaihteiston 
   ansiosta markkinoiden sujuvin liikkeellelähtö 
   onnistuu kaikissa maastoissa. Ryömi hitaasti, 
   säästä isosti! 

•  Markkinoiden monipuolisimmat ilmajousiratkaisut. 
   Painonsiirrolla voit optimoida tarpeen mukaan 
   pidon, ohjattavuuden tai kippausvakavuuden.

•  VDS-ohjaus – ja kuljettajat kiittävät! Ohjaus on 
   70 % kevyempi, palautuu keskiasentoon, kompensoi 
   epätasaisuudet ja takaa rennon, turvallisen ajamisen.

Jokaisella on oikeus tuottavaan ja luotettavaan kuorma-autoon 
ja selkeisiin kustannusnäkymiin. Siksi Volvo Pro -pakettiin on 
mahdollista liittää kuljetusalan ja kuljetusyritysten liiketoiminnan 
tuntemiseen perustuva rahoitusratkaisu.

Volvo Pro X on Suomen oloihin syntynyt maansiirtoauto. 
Volvon asiantuntijat ovat suunnitelleet siihen valmiiksi juuri 
maansiirtoajoon sopivimmat rakenteelliset osat, joten valitset 
vain sinulle mieleisimmän ohjaamomallin, moottoritehon, 
vetotavan, akselistorakenteen ja kippityypin. 

MAANSIIRTOHOMMAT PAKETISSA.

VOLVO FMX 540 10x4
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RAHOITUS PAKETISSA.

HOMMA
PAKETISSA.

Joko sinulla on
homma paketissa

Kun tänä päivänä haluaa pärjätä kuljetusalalla, kannattaa kaikki tehostaa 
tappiin asti. Siksi loimme suomalaisten kuljetusyritysten tarpeisiin ja 
suomalaisiin olosuhteisiin Volvo Pro -kuorma-autot ja ainutlaatuisen 
palvelupaketin.

Saat Volvon asiantuntijoiden optimoiman auton, alustan ja päälliraken-
teen, joustavan rahoituksen, kattavan huolto- ja korjaussopimuksen, 
laajan huoltoverkoston ja lukuisat muut palvelut halutessasi samalla 
kättelyllä.

Tämä tarkoittaa, että saat auton nopeasti ajoon ja että se myös pysyy 
ajossa. Volvo Pro on tehty vapauttamaan kaistasi siihen mikä sinulle on 
tärkeintä: bisnekseen, ajamiseen ja elämiseen.

volvo pro – homma paketissa

Volvo Pron ytimessä ovat Volvon asiantuntijoiden optimoimat autot, 
alustat ja päällirakenteet, joiden oheen saat halutessasi lukuisia palveluja. 
Volvo Pro tarjoaa helpon auton ostamisen ja vaivattoman omistamisen 
yhdessä paketissa. Siksi voit keskittyä siihen mikä sinulle on tärkeintä:

volvo pro on enemmän kuin auto

Bisnes. Ajaminen. Elämä.

Lue lisää: volvotrucks.fi/volvopro


