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SPRAWDZONY
NA DRODZE
VOLVO: FH 460 I-SAVE 6X2

Volvo przedstawiło szereg śmiałych deklaracji na temat
ekonomiki paliwowej swoich silników z technologią Turbo
Compound. Aby sprawdzić, jak te oświadczenia mają się

do rzeczywistości, ruszyliśmy w drogę FH 460
wyposażonym w pakiet I-Save.
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TEKST: COLIN BARNETT / ZDJĘCIA: TOM CUNNINGHAM

W W ostatnich latach świadomie baga-
telizowaliśmy dane o zużyciu paliwa. Nie
dlatego, że nie mają one istotnego

znaczenia, lecz dlatego, że są tylko jednym z wielu
czynników składających się na dobry, wszechstronny
samochód ciężarowy, co wcale nie oznacza, że pod-
czas jazd testowych w rzeczywistych warunkach
odpuszczaliśmy sobie dążenie do uzyskania jak
najlepszej ekonomiki paliwowej.

Jednak w przypadku tego testu odłożyliśmy na bok
nasze zwyczajowe zasady i skupiliśmy się wyłącznie
na ekonomice. Ostatecznie, napisaliśmy już większość
tego, co można napisać o czwartej generacji Volvo FH,
po siedmiu latach jej obecności na rynku – a sądząc
po wynikach sprzedaży, wielu użytkowników jest
zadowolonych z tego, co ten pojazd ma do zao-
ferowania. Tym razem jednak Volvo wprowadziło
nowe rozwiązanie wraz z odważnym zapewnieniem
osiągnięcia daleko idących korzyści w kwestii zużycia
paliwa, co tym bardziej przekonało nas do prze-
kierowania uwagi na inny niż zwykle obszar.

Badanym pojazdem jest FH 460 wyposażone
w pakiet technologii, któremu nadano nazwę I-Save,

na tyle sugestywną, że sama w sobie może stanowić
oznaczenie modelu. Testowane FH jest zdecydowanie
ukierunkowane na maksymalną ekonomikę
paliwową, począwszy od niższej kabiny Globetrotter,
aż po najniższe, spośród dostępnych w aktualnej
ofercie Volvo, przełożenie główne w moście
napędowym.

POD MASKĄ
Obecnie pakiet I-Save jest dostępny tylko

w typowo flotowych wariantach 460 KM i 500 KM
dobrze znanego 12,8-litrowowego silnika D13K.
Z czasem może pojawić się także w innych poziomach
mocy. Co ciekawe, wcześniejsze jazdy, przepro-
wadzone przez Volvo na naszej trasie testowej,
wykazały niewielką różnicę w zużyciu paliwa między
obydwiema tymi wersjami silnika.

W skład pakietu wchodzi najnowsza odmiana
topograficznego tempomatu I-See oraz przede
wszystkim tzw. układ turbowspomagania: Turbo
Compound. Budowę i zasadę działania Turbo
Compound opisywaliśmy już na naszych łamach, ale
ponieważ jest to kluczowy element, przypomnijmy je
w skrócie.
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Charakterystyka silnika: Volvo D13K460

Moc

Moment obrotowy

2,600 Nm
900-1,300 obr./min.

460 hp (345 kW)
1,250-1,600 obr./min.
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MUSISZ WIEDZIEĆ

PRZYŚPIESZENIE

DANE TECHNICZNE POJAZDU

Obecnie pakiet I-Save
jest dostępny tylko
w typowo flotowych

wariantach
460 KM i 500 KM
dobrze znanego
12,8-litrowego
silnika D13K.

Technologia
Turbo

Compound
już od kilku lat
jest stosowana

przez Volvo
w USA.

Jest zatem
dobrze

dopracowana.
Volvo:FH460 I-Save6x2

0–80 km/h 51,4 s

32–64 km/h 24,9 s

48–80 km/h 29,8 s

Testowany pojazd: Volvo FH 460 I-Save 6x2

Kabina Sypialna Globetrotter

Silnik Volvo D13K460, rzędowy
sześciocylindrowy,
z elektronicznie sterowanymi
pompowtryskiwaczami
i układem Turbo Compound.
Zgodność z normą emisji
spalin Euro 6d zapewnia
chłodzony układ EGR
i układ SCR wykorzystujący
dodatek AdBlue.

Średnica cylindra
x skok tłoka

131 x 158 mm

Pojemność skokowa 12,8 l

Stopień sprężania 17,0:1

Mocmaksymalna 453 KM (338 kW)
przy 1400–1800 obr./min.

Maksymalnymoment
obrotowy

2600 Nm przy 900–1250
obr./min.

Skrzynia biegów Volvo AT2612F I-Shift,
zautomatyzowana,
12-biegowa z biegiem
bezpośrednim, pakiet
oprogramowania TP-LONG

Rozpiętość przełożeń 11,73–0,78:1;
biegi wsteczne: 13,73–2,48:1

Przełożeniewmoście
napędowym

2,31:1

Sprzęgło jednotarczowe suche,
sterowane automatycznie

Układ hamulcowy hamulce tarczowe z EBS
i funkcją Hamowania
Awaryjnego

hamulec postojowy hamulec sprężynowy
sterowany elektronicznie,
działający na oś przednią
i oś napędową.

Hamulce dodatkowe kompresyjny hamulec
silnikowy VEB+, wydajność
maks. 375 kW przy 2300
obr./min.

Średnica tarcz
hamulcowych

Oś przednia i tylna: 430 mm;
oś środkowa: 420 mm

Podwozie Rama przestrzenna łączona
za pomocą śrub i nitów

Wymiary ramy 266 mm x 90mm x 8mm

Zawieszenie Przednie: resory paraboliczne;
tylne: pneumatyczne
z podnoszoną drugą osią

Układ kierowniczy Aktywny Układ Kierowniczy
Volvo z przekładnią śrubowo-
kulkową o zmiennej sile
wspomagania i funkcją
ustawień indywidualnych

Liczba obrotów koła
kierownicy pomiędzy
skrajnymi położeniami

4,7

Koła i opony aluminiowe obręcze 22,5 x 9''
Alcoa z oponami Michelin
385/55 (oś przednia
i środkowa) i 315/70 (oś tylna)

Zbiornik
paliwa/AdBlue

480/100 l

Układ elektryczny 24 V z biegunem ujemnym
podłączonym domasy

Akumulator/alternator 2 x 12 V, 210 Ah żelowy/150 A

W konwencjonalnym silniku spaliny uchodzące
z cylindrów napędzają turbosprężarkę, która z kolei
tłoczy czyste powietrze do silnika. Po opuszczeniu
turbosprężarki gazy wylotowe trafiają do układu
oczyszczania spalin, a następnie do atmosfery.
W silniku z układem Turbo Compound za turbo-
sprężarką znajduje się kolejna turbina, również
napędzana spalinami. Odzyskana w ten sposób
dodatkowa energia jest przekazywana na koło
zamachowe silnika za pośrednictwem niewielkiego
sprzęgła hydrokinetycznego, którego zadaniem jest
tłumienie pulsacji ciśnienia gazów.

Technologia turbowspomagania była już wcześniej
stosowana przez obydwu szwedzkich producentów
samochodów ciężarowych, jednak wówczas służyła
zwiększeniu mocy jednostki napędowej. Tym razem
po raz pierwszy wykorzystano ją w celu poprawy
ekonomiki paliwowej. Volvo deklaruje korzyść na po-
ziomie 3,5%, w stosunku do i tak już udoskonalonego
silnika klasy Euro 6 Step D. Dodatkową korzyścią jest
wzrost momentu obrotowego o 300 Nm w każdej
z dwóch wersji silnikowych. Oznacza to,
że „pięćsetka” z I-Save rozwija taki sam maksymalny
moment obrotowy, jak najsłabszy wariant silnika
napędzającego Volvo FH16, o mocy 550 KM.

Technologia Turbo Compound jest już od kilku lat
stosowana przez Volvo Trucks w USA. Jest zatem
dopracowana. Kluczowe jest to, że zwiększa ona
sprawność cieplną silnika z 43% do 47%. Oczekuje się,
że z czasem możliwe będzie osiągnięcie poziomu

około 55%. Samo zastosowanie turbowspomagania
dało rezultat w postaci spadku zużycia paliwa o około
3%.

Pakiet I-Save jest dostępny w połączeniu ze stan-
dardową skrzynia biegów I-Shift lub z I-Shift Dual
Clutch. Zdaniem Volvo, różnica w ekonomice
paliowej pomiędzy tymi dwoma konfiguracjami jest
nieznaczna.

W TRASIE
Istotną cechą pakietu I-Save jest wyeliminowanie

z pojazdu trybu dynamicznego zmiany biegów,
co przekłada się na słabsze przyspieszenie, w porów-
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POKONYWANIE WZNIESIEŃ
Volvo:FH460 I-Save6x2
Holmescales Hill (M6) 4 min. 31 s

BroomhaughHill (A68) 2 min. 41 s

Scania:R450LA6x2/MNA
Holmescales Hill (M6) 4 min. 35 s

BroomhaughHill (A68) 2 min. 26 s

MercedesBenz:Actros2546LSStreamSpace
Holmescales Hill (M6) 4 min. 48 s

BroomhaughHill (A68) 3 min. 26 s
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POZIOM HAŁASU W KABINIE
Volvo:FH460 I-Save6x2

Bieg jałowy 48,8 dB(A)

48 km/h 52,8 dB(A)

64 km/h 54,6 dB(A)

80 km/h 57,5 dB(A)

Prędkośćmaks. ogr. 59,0 dB(A)

ZABEZPIECZENIA
Volvo:FH460 I-Save6x2

Immobilizer silnika tak

Alarm nie

Centralny zamek tak

Blokada zamków
(DeadLock)

tak

Zabezpieczenie
pokrywy przedniej

tak

Korekwlewu paliwa
zamykany na klucz

tak

Ponieważ bieżący test koncentruje się na dynamicznych
aspektach pakietu I-Save, powstrzymamy się od przypominania, ile to
uchwytów na kubki znajduje się w, dobrze przecież znanej, kabinie FH.
Poza przyjemnymi, skórzanymi fotelami, wyposażenie kabiny pojazdu
testowego jest standardowe, co wcale nie oznacza, że w jej wnętrzu źle
się pracuje. Wszystkie niezbędne udogodnienia, takie jak np. chłodziarka
pod leżanką, wciąż tam są. System informacji i rozrywki obejmuje
dodatkowy wyświetlacz graficzny w wersji High. Jest to najbogatsza
wersja systemu, z obsługą systemu zarządzania flotą Dynafleet.

Zamiast dźwigi przy fotelu kierowcy, wybierak biegów skrzyni biegów
ma postać przycisków umieszczonych na desce rozdzielczej. Ta opcja
staje się coraz popularniejsza, zwłaszcza wśród posiadaczy większych
flot pojazdów. Z perspektywy kierowcy zapewnia łatwiejsze poruszanie
się we wnętrzu kabiny, zaś z perspektywy operatora transportu –
zmniejsza pokusę dla kierowcy do interwencji w starannie opracowaną
strategię zmiany biegów. Układ sterowania skrzynią biegów może być
wzbogacony o dowolny dostępny pakiet oprogramowania, z wyjątkiem
pakietu dynamicznego (Performance). A poza tym, klasyczna dźwignia
wybieraka była podatna na zalanie kawą...

naniu do konkurencyjnych pojazdów testowanych
w najbardziej dynamicznych spośród dostępnych
trybów jazdy. W rzeczywistości jednak nie cierpią
na tym czasy przejazdu. Średnia prędkość na testowej
trasie w Szkocji mieściła się w górnej połowie
najszybszych wartości i, co ciekawe, była dokładnie
taka sama, jak w przypadku ostatniego ocenianego
przez nas FH16 750.

Testowany pojazd posiada Aktywny Układ
Kierowniczy Volvo (VDS) z funkcją indywidualnych
ustawień. Zawsze odnosiliśmy wrażenie, że przy
dużej prędkości jazdy siła wspomagania w VDS jest
zbyt duża. W tym przypadku chętnie wybieramy
ustawienie STABLE, które naszym zdaniem zapewnia
rozsądny kompromis między łatwością kierowania
a dobrym wyczuciem drogi.

Szybko przyzwyczajamy się do łagodnych
interwencji Asystenta Utrzymywania Pasa Ruchu,

szczególnie na zdających się nie mieć końca
odcinkach robót drogowych na autostradzie M6.
Nieco trudniej jest się przyzwyczaić do głośnego jak
samochodowy klakson dźwięku, ostrzegającego
o obiektach znajdujących w martwym polu – od razu
zaczynasz się rozglądać, próbując zobaczyć, kogo
wkurzyłeś.

Najnowszy topograficzny tempomat I-See,
bazujący na nowej platformie komunikacyjnej, działa
znacznie lepiej. Potrafi analizować drogę na 2 km do
przodu i, mimo że wykorzystuje dane topograficzne
przesyłane zdalnie, ma wbudowany także
autonomiczny system rezerwowy. Godnym uwagi
ulepszeniem jest częstsze wykorzystywanie ruchu
bezwładnego pojazdu z załączonym biegiem – kiedy
to silnik w ogóle nie pobiera paliwa, zamiast
z rozłączonym układem napędowym (system I-Roll),
gdy jednak zużywa pewną, niewielką ilość oleju napę-
dowego.
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NOWA

NACZEPA
TESTOWA
COMMERCIAL MOTOR

24 25

MASY
Volvo:FH460 I-Save6x2

Masy
dopuszczalne

DMC 26 000 kg,
DMCZ 44 000 kg
(DMCZ konstrukcyjna
56 000 kg); nośność osi:
oś przednia 7500 kg, oś
pchana 7500 kg,
oś napędowa 11 500 kg

Masawłasna* 8 750 kg

Masywłasna
naczepy testowej

7 000 kg

Ładowność 28 250 kg

KOSZTY EKSPLOATACJI
Marka Volvo Mercedes-Benz Scania

Model FH 460 I-Save 6x2 Actros 2546LS
StreamSpace

R450 LA6x2/MNA

Ceny części
zamiennych:

reflektor główny £864 £272 £291

filtr oleju £31 £22 £19

filtr powietrza £88 £117 £66

przedni zderzak £176 (łącznie
za 3 części)

£205 £702

błotnik £136 £140 £295

szyba czołowa £395 £274 £206

turbosprężarka £1 853 £1 055 £944

Gwarancja:
standardowa,

okres/km

24 miesiące 1 rok na cały
pojazd 3 lata/
450 000 km na
ukł. napędowy

3-letni kontrakt
serwisowy
w standardzie

Kontrakt obsługowy
na rok, zależnie
odwieku przy

80 000 km/rok,min.
8 przeglądów/rok

Warunki
zróżnicowane –
zależnie
od umowy

ND – pojazd
testowy
zastąpiony

ND – pojazd
testowy
zastąpiony

Liczba punktów
serwisowych

85 88 85

* Z pełnymi zbiornikami paliwa i AdBlue

W tym miejscu warto wspomnieć o naj-
nowszej naczepie testowej „Commercial Motor”,
która została użyta po raz pierwszy. Wcześniej
korzystaliśmy z dwóch naczep, jednej przy-
tosowanej do zestawu drogowego o DMC 40 t
i jednej – do zestawu o DMC 44 t, z tym że już
mało kto pamięta, kiedy ostatni raz prze-
prowadzaliśmy test ciągnika siodłowego 4x2
w zestawie 40-tonowym. Dlatego obecnie
używamy jednej naczepy, z której w razie
potrzeby można zdjąć kilka palet betonowego
balastu.

Nasza nowa naczepa dla DMCZ 44 t to kla-
syczna, trzyosiowa naczepa kurtynowa, wypro-
dukowana przez firmę Lawrence David i dostar-

czona przez Dawsongroup. Jest wyposażona
w hamulce bębnowe, które powinny się lepiej
sprawdzić przy częstych okresach bez-
czynności. Poprzednia naczepa posiadała
aerodynamiczne osłony boczne. Ta ma proste
osłony w postaci listew. Jedynym elementem
aerodynamicznym jest wypukła pokrywa
na ścianie przedniej, zapewniająca także
dostęp do wspornika przewodów połącze-
niowych z poziomu podłoża. Hasłem prze-
wodnim naszych testów jest spójność. I cho-
ciaż nie udało nam się przeprowadzić testu
porównawczego przy dużej prędkości, wyko-
naliśmy dla obydwu naczep serię prób
swobodnego wybiegu – na idealnie
poziomej, długiej prostej naszego toru
testowego. Linię startu mĳaliśmy
z prędkością 48 km/h, a później
mierzyliśmy odległość do
miejsca całkowitego zatrzyma-
nia. Ze zdumieniem stwierdzili-
śmy, że masa 44 ton potrzebuje
nieco ponad 1600 m, by się

zatrzymać, ale dobra wiadomość jest taka, że nowa
naczepa jest porównywalna ze starą pod względem
oporów toczenia przy małej prędkości.

Udoskonaleniem, które sami wprowadziliśmy,
był montaż urządzenia monitorującego. To kon-
sekwencja przygody z ubiegłego roku, kiedy to ktoś
najwyraźniej „ukradł” naszą naczepę z placu, który
miał być dobrze strzeżony. Po wielu godzinach
przeglądania nagrań z kamer monitoringu i przy
zaangażowaniu dwóch jednostek policyjnych
okazało się, że naczepa została legalnie zabrana

przez firmę transportową, której przekazano błędne instrukcje
przewozowe. Wszystko skończyło się dobrze, ale kosztowało
dużo czasu.

Problemem w przypadku większości urządzeń śledzących
jest czas pracy baterii. Rejestratory te muszą być regularnie
używane, by mogły być ładowane z instalacji elektrycznej
ciągnika siodłowego. Z kolei nasza naczepa może pozostawać
nieużywana przez kilka miesięcy, zwłaszcza zimą. Wybraliśmy
więc urządzenie Big Tick firmy Backwatch, ładowane z zewnątrz
za pośrednictwem złącza USB i odpowiednio długo zachowujące
energię. Dokładny czas zależy od częstości pobierania danych.
W naszym przypadku raportowanie lokalizacji odbywa się co 12
godzin, co oznacza żywotność baterii mierzoną w latach.
Lokalizację naczepy można obserwować w czasie rzeczywistym
w Google Maps, korzystając z aplikacji Backwatch Tick Tracker
na smartfony. Aplikacja pozwala na ustawianie różnorodnych
powiadomień alarmowych, wyzwalanych np. drganiami, gdy
naczepa zostanie przemieszczona. Częstość odczytu może być
również regulowana, włącznie z możliwością wyboru trybu
pościgowego, aktywującego śledzenie ciągłe. Mimo że rozmiary
urządzenia utrudniają nieco jego ukryty montaż, nie mieliśmy
z tym większego problemu, podobnie jak wielu innych
użytkowników, dla których jest to rozwiązanie idealne.

Doświadczony kierowca może odnieść wrażenie,
że niekiedy I-See działa nieintuicyjnie, np. gdy ujmuje
moc przed szczytem wzniesienia. Najlepiej jednak nie
interweniować i po prostu zaufać systemowi. My
wybraliśmy najwyższe ustawienie Eco, pozwalające
na wzrost prędkości maksymalnie o 5 km/h oraz jej
spadek maksymalnie o 7 km/h. To największa
możliwa różnica, zapewniająca jednak najlepszą
ekonomikę.

Staraliśmy się, jak zawsze, osiągnąć najniższe
zużycie paliwa, lecz bez niepo-
trzebnego tracenia czasu. W tym celu
jak najczęściej korzystaliśmy
ze standardowego tempomatu. Tak
naprawdę wyłączaliśmy go tylko
przed rondami, w intensywnym ruchu
i na trudnych zjazdach ze wzniesień.
Adaptacyjny tempomat był używany
w sytuacjach, gdy nie było wyboru
i trzeba było jechać w kolumnie
pojazdów, np. na odcinkach, na któ-
rych prowadzono roboty drogowe.
Bez niego moglibyśmy nie spostrzec,

że tracimy cenny pęd, podążając za zwalniającym
innym samochodem ciężarowym. Od lat na auto-
stradach utrzymujemy prędkość 85 km/h, nie chcąc
uczestniczyć w „wyścigach słoni”. Największym
negatywnym aspektem działania każdego adapta-
cyjnego tempomatu, bez względu na producenta, jest
dość irytująca interakcja z innymi samochodami
ciężarowymi. Może gdy wszyscy zaczną go używać,
będzie lepiej.

Na drodze Volvo FH zachowuje się prawie bez
zarzutu. Wrażenie psuje zbyt sztywne zawieszenie
przednie, słabo spisujące się na najbardziej zanied-
banych brytyjskich drogach.

Przejdźmy do zużycia paliwa. Deklaracje
towarzyszące premierze pojazdu to jedno, ale ich
potwierdzenie w znanych warunkach to zupełnie coś
innego. Jednak po zapoznaniu się z danymi Volvo
z naszej trasy testowej, byliśmy pewni dobrego
wyniku. Wracając na południe, tradycyjnie już,
zatrzymaliśmy się na krótką przerwę w Barnsdale Bar
przy A1. Będąc tam zawsze tankujemy 200 litrów
paliwa, zwłaszcza, że jest ono tańsze, niż w miejs-
cowości, w której kończymy test. Tym razem
zakomunikowano nam, że kierowca Volvo był
w stanie zatankować tylko 190 litrów, co nigdy
przedtem się nie zdarzyło.

Gładko posuwaliśmy się naprzód drogami A5 i M6
do miejsca naszego nocnego postoju, położonego tuż
za szkocką granicą. Było ciepło i bezwietrznie.
Wyglądało na to, że złapaliśmy „zieloną falę” i nie
było żadnych większych spowolnień ruchu. Szczęście
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EKONOMIKA PALIWOWA
Volvo:FH460 I-Save6x2

Ogólna 29,8 l/100 km

Autostrada 28,5 l/100 km

Strome
wzniesienia

41,7 l/100 km

Drogi krajowe 26,8 l/100 km

Zużycie AdBlue 7,7% zużycia ON

Mercedes-Benz:Actros2546LSStreamSpace
Ogólna 32,7 l/100 km

Autostrada 34,2 l/100 km

Strome
wzniesienia

45,9 l/100 km

Drogi krajowe 29,2 l/100 km

Zużycie AdBlue 6,0% zużycia ON

Scania:R450LA6x2/MNA
Ogólna 34,6 l/100 km

Autostrada 32,1 l/100 km

Strome
wzniesienia

51,5 l/100 km

Drogi krajowe 31,1 l/100 km

Zużycie AdBlue 7,9% zużycia ON

MUSISZ WIEDZIEĆ

Pakiet I-Save podnosi
cenę pojazdu o około

4000 funtów.
Wystarczy kilka
prostych obliczeń,

by sprawdzić, po jakim
czasie, w określonym

zastosowaniu
transportowym,
ten dodatkowy

wydatek się zwróci.

Całkowity dystans 760,5 km, w tym: autostrada 494,3 l km,
stromewzniesienia 121,1 km, drogi krajowe 145,1 km

Całkowity dystans 760,5 km, w tym: autostrada 494,3 km,
stromewzniesienia 121,1 km, drogi krajowe 145,1 km

PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA
Volvo:FH460 I-Save6x2

Mercedes-Benz:Actros2546LSStreamSpace

Scania:R450LA6x2/MNA

Średnia 75,6 km/h

Autostrada 77,7 km/h

Strome
wzniesienia

70,5 km/h

Drogi krajowe 73,2 km/h

Średnia 73,3 km/h

Autostrada 76,3 km/h

Strome
wzniesienia

61,1 km/h

Drogi krajowe 75,7 km/h

Średnia 73,3 km/h

Autostrada 75,9 km/h

Strome
wzniesienia

61,6 km/h

Drogi krajowe 76,4 km/h

26 28

zdecydowanie nam sprzyjało – nawet jako jedni
z ostatnich minęliśmy miejsce, w którym chwilę
później policja ustawiła blokadę, koło Lancaster.
Do chwili, w której mogliśmy już poczuć zapach
haggisu (szkocka potrawa narodowa), komputer
pokładowy wskazywał niecałe 28 l/100 km.

Tak przy okazji mamy wiadomość dla tych, którzy
wątpią w dokładność czujników zużycia paliwa
we współczesnych samochodach ciężarowych:
różnica między wskazaniem zużycia paliwa a rzeczy-
wistą ilością paliwa dolanego do zbiornika po prze-
byciu 763 km wyniosła dokładnie 350 ml – tyle,
co kubek kawy. Wskazania komputera pokładowego
uznajemy więc za dokładne.

Wracając do wizyty w Barnsdale Bar, by jak
zwykle dotankować 200 litrów oleju napędowego:
do zbiornika zmieściło się tylko 189 l, więc osta-
tecznych obliczeń dokonano po ostatnim tankowaniu
w Warwickshire. Prawdę mówiąc, obliczenia
powtarzaliśmy kilkukrotnie, jako że wynik wydawał
się niewiarygodny. Zawsze jednak otrzymywaliśmy
ten sam rezultat, który zresztą pokrywał się
z odczytem w komputerze pokładowym.

Nasze FH z dużą przewagą pobiło poprzedni
rekord, wynoszący 32,66 l/100 km, finalnie osiągając
29,77 l/100 km. Rezultat ten jest zdecydowanie lepszy
nawet od wartości deklarowanych przez Volvo.
Zużycie AdBlue wyniosło 7,7% (w stosunku do zu-
życia oleju napędowego), miesząc się w oczekiwanym
zakresie.

WYNIK KOŃCOWY

88%

Volvo
przyzwyczaiło

nas do
regularnego
podnoszenia
poprzeczki
i obecnie

tradycja ta
osiągnęła
punkt,

w którym
trudno będzie

ją pobić.

We wrześniu 1978 r. Volvo F10 jako pierwszy pojazd
w zestawie drogowym o DMC 32 t złamało barierę
35,31 l/100 km. W sierpniu 1994 r. Volvo FH12 420
podniosło poprzeczkę, ustalając wynik na poziomie
33,67 l/100 km, i to przy DMCZ 38 t. Od tego czasu
dopuszczalna masa całkowita zestawu drogowego
wzrosła do 44 t, zwiększono dopuszczalne prędkości,
a także – a może przede wszystkim – radykalnie
zaostrzono, do poziomu niewyobrażalnego czter-
dzieści lat temu, normy emisji spalin. Nigdy nie
przestaniemy oddawać hołd inżynierom, którzy doko-
nali tego niezwykłego postępu, jednocześnie utrzy-
mując zużycie paliwa pomiędzy obydwoma wyżej
wspomnianym granicami.

W 1994 r, różnica była tak duża, że zanim
opublikowane zostały wyniki tego testu, podjęliśmy
trud dokładnego sprawdzenia pojazdu, czy przypad-
kiem nie zastosowano w nim oszukanych opon,
egzotycznych środków smarnych albo innego niekon-
wencjonalnego rozwiązania. Wszystko jednak było
prawidłowe. W dzisiejszych czasach zużycie paliwa

jest do tego stopnia kwestią
kluczową, że opony o ultra-
niskim oporze toczenia i zopty-
malizowane oleje stanowią
normalne elementy specyfi-kacji,
które świadomy użytkow-nik
uznaje za pewnik.

Pakiet I-Save podnosi cenę
pojazdu o około 4000 funtów.
Wystarczy kilka prostych obli-
czeń, by sprawdzić, po jakim
czasie, w określonym zastoso-

waniu transportowym, ten dodatkowy wydatek się
zwróci. W ciągu pierwszego miesiąca sprzedaży do na-
bywców – głównie posiadaczy większych flot – trafiło
75 egzemplarzy samochodów ciężarowych z I-Save.

Volvo przyzwyczaiło nas do regularnego
podnoszenia poprzeczki i obecnie tradycja ta osiąg-
nęła punkt, w którym trudno będzie ją pobić. Wobec
braku informacji o ewentualnych innych istotnych
osiągnięciach technicznych, prawa fizyki podpowia-
dają, że żaden inny producent raczej łatwo nie osiąg-
nie podobnego poziomu, jeżeli pozwoli na marno-
trawienie energii traconej wraz
ze spalinami.

NASZ WERDYKT
W LUSTRZEWYMIARY POJAZDU (mm)

Szerokość całkowita 2 496

Długość całkowita 6 280

Wysokość całkowita 3 720

Zewnętrza długość kabiny 2 225

Wewnętrza długość kabiny 1 950

Wysokośćwnętrza
(nad tunelem silnika)

2 050

Wzniosy stopni wejściowych 383, 382, 384

Wznios podłogi kabiny 1149

Wysokość tunelu silnika 90

Wysokośćwnętrza (nad leżanką) 1 500

Wymiary leżanki 2000 x 815 x 160

Rozstaw osi 4 100

Zwis przedni 1 365

Zwis tylny 1 015

Wznios siodła 1 170

Volvo:FH460 I-Save6x2

WYMIARY POJAZDU (mm)

Dostęp do kabiny ���

Leżanka ����

Układ deski rozdzielczej/elem.
sterujące

����

Pozycja za kierownicą ������

Schowki ���

Wykończeniewnętrza
(jakość postrzegana)

������

Widoczność �����

Komfort jazdy ������

Ukł. kierowniczy i prowadzenie �����

Zmiany biegów �����

Siła napędowa ������

Hamowanie ������

Hałas ����

Osiągi, technika silnikowa i
przełożenia

������

Zwrotność ����

Ekonomika paliwowa ���������

Ładowność ���������

Koszt utrzymania ���������

Volvo:FH460 I-Save6x2

Jak przyznajemy punkty: Dla każdego z powyższych
kryteriów oceny ustalono wagi premiujące pojazdy
przesuwające granice oczekiwań. Wynik 50% oznacza,
że testowany pojazd spełnił podstawowy, szeroki
standard branżowy, przyjęty przez naszego eksperta dla
danej klasy pojazdów, np. pod względemwygody fotel,
osiągów silnika, czy też zużycia paliwa.


