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Opracowanie FMX można potrakto-
wać jako przedsięwzięcie na równi
techniczne i marketingowe, podjęte
przez Volvo na skutek niezadowalają-
cych wyników sprzedaży budowlanych
ciężarówek FM. Wydzielenie osobnej
serii X zwiększyło ich rangę w oczach
budowlańców, którzy mają poczucie,
że stworzono coś specjalnie dla nich.
Jednocześnie budowę, podzespoły
i specyfikacje wyposażenia dobrano
tak, by Volvo FMX najlepiej sprawdza-
ło się zarówno w ogólnym transporcie
budowlanym, jak i w kamieniołomach
i na bezdrożach, gdzie nieraz trzeba
pokonać strome zjazdy i podjazdy.

Dlatego są dwa silniki do wyboru:
11-litrowy o mocy 330, 370, 410 i 450
KM lub 13-litrowy o mocy 380, 420, 460
i 500 KM. Ten większy, w wersji o po-
dobnej mocy ma moment obrotowy
wyższy o ok. 150 Nm, a dodatkowo le-
piej hamuje, zwłaszcza wyposażony
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w opcyjny hamulec dekompresyjny
VEB+, toteż jest częściej wybierany do
wywrotek pracujących w trudnym tere-
nie. Lżejszy silnik 11-litrowy całkowicie
wystarczy np. w betonomieszarkach.
Oba mogą napędzać przystawkę od-
bioru mocy o momencie 1000 Nm na
postoju, 650 Nm w czasie jazdy.

Proponowane są też 3 typy skrzyń
biegów: ręcznie sterowane 9- i 14-bie-
gowa, 12-biegowe zautomatyzowane
I-Shift oraz w pełni automatyczna Po-
wertronic. Każda skrzynia może być
wyposażona w zwalniacz. Szczególnie
dużo uwagi poświęcono skrzyniom
I-shift, dostosowując je do dużych ob-
ciążeń przy pracach budowlanych i w
zestawach o DMC 60 t i opracowując
oprogramowanie zmiany przełożenia
uwzględniające przypadki np. podjaz-
du pod górę przy pełnym obciążeniu
i zjeżdżania z pochyłości. Dzięki dodat-
kowym przyciskom na dźwigience ste-

rującej kierowcy łatwiej „pomagać”
skrzyni: on widzi całą trasę i może
z wyprzedzeniem przewidzieć obciąże-
nie silnika. Chodzi o wyeliminowanie
przedwczesnej zmiany na wyższy bieg,
która wymagałaby tuż za chwilę reduk-
cji, oraz pełne wykorzystanie hamulca
silnikowego. Skrócono także czas
zmiany przełożenia, by nie tracić roz-
pędu, i wprowadzono dodatkowy pro-
gram do „wybujania” ciężarówki, która
ugrzęzła w miękkim gruncie.

Zmiany nastąpiły też w wyglądzie ze-
wnętrznym, co widać po zupełnie no-
wym przedzie kabiny. Solidny zderzak
składa się z trzech sekcji, które mogą
być wymieniane indywidualnie. Zinte-
growana przednia belka przeciwnajaz-
dowa FUPS (Front Underrun Protection
System) chroni innych użytkowników
drogi, a za nią zamontowano stalową
osłonę chłodnicy i miski olejowej silni-
ka. Reflektory główne opcjonalnie
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Linia budowlanych ciê¿arówek Volvo FMX debiutowa³a w 2010 r. i dobrze „chwyci³a” na jeszcze nie-
pewnym rynku: przed koñcem I kwarta³u br. zrealizowano praktycznie ca³y roczny plan sprzeda¿y.
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osłaniają siatki ochronne, a lusterka
zewnętrze są przymocowane do solid-
nych stalowych wsporników. Zarówno
klosze poszczególnych lamp, jak
i wkłady lusterek są przystosowane do
indywidualnej wymiany.

Z przodu kabiny znajduje się zaczep
do holowania o dopuszczalnym obcią-
żeniu 25 t: kto dużo jeździł po budo-
wach wie, że czasem zdarza się utknąć
w błocie.

Nim nowo opracowana seria FMX
trafiła w ręce pierwszych klientów,
przeszła cykl drobiazgowych prób sta-
nowiskowych, poligonowych i w real-
nych warunkach eksploatacyjnych.

Do tego Volvo oferuje duży wybór
podwozi przystosowanych do zabu-
dów budowlanych, w najbardziej po-
pularnych układach osi, w tym 8x6.
Rama ma na całej długości jednakową
wysokość i  równoległe ustawione
podłużnice. Jest wyposażona w modu-
łowe układy punktów mocowania za-
budowy, eliminujące konieczność wier-
cenia dodatkowych otworów. Firmy
nadwoziowe mają dostęp do specjali-
stycznych instrukcji zabudowy Volvo.
Zachęci ło to do zaproponowania
pakietu Volvo FMX Xpress, polegające-
go na zaoferowaniu najbardziej popu-
larnych pojazdów budowlanych, wy-
wrotek tylnozsypowych 8x6 i 8x4 goto-
wych do użytku w ciągu tygodnia od
złożenia zamówienia. W tym celu na-
wiązano współpracę z największymi
polskimi producentami skrzyń samo-
wyładowczych: KH-Kipper, Elbo i Wiel-
tonem, uzupełniając ich o dostawcę
czeskiego i niemieckiego. Pojazdy,
skompletowane zgodnie z najczęstszy-
mi życzeniami klientów, z silnikami 13-
litrowymi i ręcznymi skrzyniami 14-bie-
gowymi, są uzupełniane o pakiet usług
obejmujący kontrakt serwisowy oraz
szkolenie kierowców w wydajnej i bez-
piecznej jeździe na terenie budowy.

W Volvo FMX są do wyboru 3 kabi-
ny: dzienna, sypialna i Globetrotter.
Wszystkie zapewniają komfort pod-
czas jazdy, ale także w czasie przerw
i dłuższego wypoczynku. Najbardziej
wygodna Globetrotter oferuje miejsce
do spania dla dwóch osób i umożliwia
przyjęcie pozycji wyprostowanej. Do-
datkowo kierowca ma do dyspozycji
sporo przestrzeni w licznych schow-
kach. Kabina jest zawieszona w 4
punktach tłumiących wstrząsy, kierow-
ca siedzi wygodnie w fotelu z zawie-
szeniem pneumatycznym. Dostępne
są siedzenia z układem podgrzewania

i wentylacji oraz kilkoma rodzajami ta-
picerki.

Wszystkie typy kabin przeszły rygo-
rystyczne szwedzkie testy zderzenio-
we. Volvo FMX może być wyposażony
w poduszkę powietrzną, ponadto jest
dostępnych do niego 5 pakietów wy-

Podwozie Volvo FMX występuje
w dwóch największych wysokościach:
X-High, przy którym przednie osie są
proste (8- lub 9-tonowe) oraz XX-
High, jeś l i  mamy do czynienia
z przednią osią napędową.

Zewnętrzne przygotowanie FMX do zawodu budowlańca polega na umiesz-
czeniu przedniego uchwytu w dobrze i natychmiast dostępnym miejscu, ufor-
mowaniu szerokiego stopnia w zderzaku, z którego można sięgnąć do przed-
niej szyby oraz dodaniu drabinki ułatwiającej sprawdzenie skrzyni ładunko-
wej. Przy wysokim podwoziu dolny stopień wejściowy kabiny jest składany,
poddaje się przy kontakcie z przeszkodą terenową.

posażenia. Są to: pakiet wyposażenia
kabiny, widoczności, audio, bezpie-
czeństwa kierowcy i Off Road FMX. Ten
ostatni obejmuje m.in. osłonę miski
olejowej, uchwyt z przodu i z boku ka-
biny, drabinkę z boku oraz dwustop-
niowy filtr powietrza. (KM)
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Na podstawie informacji o Waszej
firmie, spodziewaliśmy się zastać
duży parking, zastawiony wszelkimi
pojazdami, jakich używacie.

Panowie, firma WMW nie prowadzi
salonu czy komisu, a tym bardziej wy-
stawy. To jest sprzęt i tabor do pracy,
on musi na siebie zarabiać. Właściwie
nigdy nie ma takiego momentu, gdy
tutaj zbieramy wszystkie maszyny.
Owszem, jest nasz warsztat do napraw
pogwarancyjnych, przynajmniej tych
najprostszych, ale korzystamy z niego
tylko w razie potrzeby. A tak wszystko
jeździ, pracuje i zarabia, w sumie
około 80 różnych pojazdów, w czym
oprócz ciężarówek są wozidła, kopar-
ki, spycharki i inne maszyny.

Na parkingu stoją różne marki,
czym Panowie kierujecie się przy za-
kupach?

Patrząc historycznie, kupowaliśmy
różne marki, aby się przekonać co
w praktyce sprawdza się najlepiej. Stąd
akurat teraz widzą panowie MAN-a,
Mercedesa, Scanię i Volvo. Ten ostatni
stoi na warsztacie: po 315 tys. km trze-
ba mu wymienić tarcze hamulcowe.
Biorąc pod uwagę specyfikę naszej fir-
my i dużo jazd terenowych, to jest bar-
dzo dobry rezultat.

W ten sposób przeszliśmy do głów-
nego celu naszej wizyty, czyli Volvo
FMX. Jak on u Was pracuje i czy
będą następne?

Te ciężarówki są rzeczywiście bardzo
dobre. Jak już powiedziałem, kupowa-
liśmy różne modele, by samemu oce-
nić, co jest najlepsze. Nie robię tego
sam, ale razem z pracownikami, którzy

...i nadba³tyckiej praktyce...i nadba³tyckiej praktyce...i nadba³tyckiej praktyce...i nadba³tyckiej praktyce...i nadba³tyckiej praktyce
Co sprawia, że Volvo FMX cieszy

się tak dużym powodzeniem? Cie-
kawe argumenty przytacza Marek
Pestilenz (z prawej), przedsiębiorca
z nadmorskiej miejscowości Kro-
kowa. Razem z bratem Wojciechem
prowadzą WMW, jedną z większych
firm transportowo-budowlanych na
Wybrzeżu. Poza przewozami, oferu-
je ona kompleksowe roboty ziemne
i budowlane oraz materiały budow-
lane, w tym kruszywa, żwiry i piaski
z własnych zasobów.

na co dzień tym taborem jeżdżą i mają
własne doświadczenia .  K ierowcy
przede wszystkim mówią, że samo-
chód jest wygodny i ładnie wygląda,
potem dodają, że dobrze się jeździ.
Chwalą solidną konstrukcję i faktycz-
ne przygotowanie tych wozów do wa-
runków terenowych, do jazdy po budo-
wach. FMX-y sprawdzają nam się zna-
komicie, także w piaszczystym terenie,
a dużo pracujemy przy umocnieniach
naszego wybrzeża.

Ramy, podwozia w połączeniu z do-
brymi silnikami i napędami dają też
moim ludziom przyjemność z jazdy.
Lubią czasami przycisnąć pedał gazu
i poczuć się jak na wyścigach offroado-
wych. Bo to miłe uczucie, gdy siedzi
się w załadowanej choćby piachem
czy kamieniami do pełna ciężarówce,
naciska pedał gazu i czuje ten ciąg.
A jeśli to jest jeszcze na miękkiej na-
wierzchni, czasem pod górę, to uczu-

cie jest jeszcze przyjemniejsze, gdy te
kilkaset koni daje odpowiednie brzmie-
nie silnika i co najważniejsze – cięża-
rówka jedzie tam, gdzie sobie tego
życzymy. Zwykłe samochody osobo-
we, którymi na co dzień przyjeżdżają
do pracy im takich doznań nie dadzą.

Wygody chyba też, skoro tak pod-
kreślają tę zaletę FMX-ów.

Rzeczywiście, w ciężarówce jest bar-
dzo wygodnie i chyba dopiero luksu-
sowe, duże samochody osobowe
mogą z nimi konkurować przestrzenią.
Poza tym w truckach już się pojawiają
pakiety wyposażenia, różne opcje po-
dobne, jak w pojazdach osobowych.

Co by Pan jeszcze wyróżnił w FMX?
Ma Pan przegląd i porównanie z inny-
mi modelami, jakie u Was jeżdżą.

Tu dochodzimy do trochę smutnego
okresu w naszej firmie. Był taki czas,
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że nasze samochody dziwnie dużo
spalały. My miesięcznie kupujemy na-
wet 70 tys. litrów paliwa, więc to jest
spory koszt i każda oszczędność się
l iczy.  Niestety  te  „oszczędności”
w pewnym momencie miały trochę
inne znaczenie... Ale szybko się zorien-
towaliśmy, o co chodzi i zaczęliśmy do-
kładnie sprawdzać spalanie. Każdego
miesiąca notowaliśmy ilość zatanko-
wanego paliwa i przebiegi, wyliczając
średnie spalanie dla każdego samo-
chodu. Zużycie paliwa od razu spadło,
wszędzie... Dodam, że część kierow-
ców była wcześniej szkolona pod ką-
tem ekonomicznej jazdy. Ale z moich
dokładnych notatek wynika jedno-
znacznie, że Volvo palą najmniej, i to
nawet do 7 litrów na 100 km. To dużo,
zwłaszcza dla naszych przebiegów.
Dlatego FMX-y nam się też dobrze
sprawdzają na trasach.

Teraz na przykład wozimy kamień,
100 km w jedną stronę, w sumie ok.
400 km dziennie. Łatwo policzyć, jakie

Sporo przychodów przynoszą WMW
prace przy umocnieniach i zabezpie-
czeniach brzegów morskich.

nam to daje oszczędności na samym
paliwie. Dlatego to będzie decydujący
argument przy wyborze następnych
samochodów. Nie zwiększamy floty,
a tylko ją wymieniamy, wybierając po-
jazdy w zależności od realizowanych
i podpisanych kontraktów.

A jakieś inne porównania? Na przy-
kład serwis?

Na serwis nie narzekam. Sami dzwo-
nią i pytają o te niedawno zakupione
pojazdy. Nasze FMX-y mają teraz ok.
70-80 tys. km przebiegu. Cenowo,
przeglądy gwarancyjne są podobne
u wszystkich. Ale liczy się awaryjność,
a ta jest tu prawie żadna. Jedyny przy-
padek w Volvo, to wspomniane tarcze

hamulców po 315 tys. km. Raz mieli-
śmy jakiś mały kłopot z tłumikiem i ka-
talizatorem, ale to od razu zostało
w ramach gwarancji usunięte. Z tej
strony Volvo jest dla mnie naprawdę
przykładem szwedzkiej sol idności
i trwałości. A kierowcy z innych cięża-
rówek już mi suszą głowę, żeby ich na-
stępny wóz też miał FMX na przodzie...

WMW zaczynała od jednej ciężarówki Star – obecnie jest potężną
firmą sprzętową, praktycznie samowystarczalną na kazdym etapie
prac. Ma własny transport, koparki, kruszarki, węzły betoniarskie...


