
Volvo Caminhões. Acelerando o Futuro

Volvo FMX



Pronto para 
qualquer 
desafio



O Volvo FMX foi projetado para transportar cargas pesadas e entregar mais 
produtividade, disponibilidade e economia para o seu negócio. Com maior 
capacidade de carga, conectividade avançada, força, precisão e ainda mais 
conforto e robustez, o Volvo FMX apresenta soluções que fazem dele o 
melhor caminhão para atuar em tarefas extremas e superar todos os limites.



VOLVO FMX

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Mantivemos o nosso consagrado trem de força, 
com o robusto motor D13 com a Aceleração 
Inteligente Volvo e a moderna caixa I-Shift 
de 6ª geração Off-road que, combinados, 

garantem uma excelente performance e baixo consumo 
de combustível. Porém a consagrada caixa I-Shift 
ficou ainda melhor e traz agora, de série, o novo I-See 
com mapas pré-carregados que antecipam o perfil da 
estrada. Além disso, a caixa I-Shift foi parametrizada 
com novos modos de condução com opção de marchas 
super reduzidas. Tudo isso, associado ao novo design 
da cabine com uma aerodinâmica mais apurada, resulta 
em até 5% de economia de combustível.

SEGURANÇA

A segurança está no centro de tudo o que fazemos e 
agora, além da evolução da célula de sobrevivência 
da cabine, que está mais moderna e segura, todos 
as configurações do Volvo FMX saem de série 
com acionamento eletrônico dos freios. Para uma 

visibilidade ainda maior, é possível ativar até oito câmeras 
auxiliares, incluindo a inédita câmera de ponto cego, que garante 
segurança durante as manobras. As janelas laterais rebaixadas 
e as áreas envidraçadas ficaram ainda maiores, proporcionando 
ganho na visibilidade. A nova escotilha de teto em aço garante 
maior segurança, melhor isolamento acústico, redução de calor 
por radiação, além de servir como saída de emergência.

Razões para escolher o Volvo FMX

CONECTIVIDADE AVANÇADA

Além de outras tecnologias que utilizam 
a conectividade avançada, como o I-See 
pré-mapeado, o destaque também vai para 
o novo Volvo Connect, um ecossistema 
completo, que foi criado para revolucionar 

o gerenciamento de frota, facilitando o seu dia a dia. 
Integrado à arquitetura digital dos caminhões, esse 
sistema inteligente conecta você à sua frota em tempo 
real e permite ter uma visão geral e detalhada da 
operação, garantindo economia e performance.



PRODUTIVIDADE E CONFORTO

A cabine, totalmente nova, possui maior espaço 
interno, o que a torna mais ampla e confortável, 
trazendo um ambiente de trabalho moderno e 
eficiente. O Volvo FMX conta com uma capacidade 
de carga que se adapta as necessidades da sua 

operação aumentando a produtividade, devido a suspensão 
dianteira com capacidade para até 10 toneladas por eixo e 
suspensão traseira reforçada com capacidade de carga de 
até 32 e 38 toneladas para Volvo FMX e Volvo FMX Max 
respectivamente. O freio-motor VEB com 410 ou 510 cv 
permite altas velocidades médias com ganhos de produtividade, 
economia e segurança. Além disso, o pino de reboque frontal 
suporta forças de até 32 toneladas.

DESIGN

Redesenhada, a cabine conta com acesso 
facilitado ao interior e para-choque frontal 
robusto, com design aprimorado. O novo 
painel digital de alta resolução com tela 
de 12’ conta com novos displays que 

mostram as informações mais relevantes para o 
condutor e importantes para uma direção segura 
e econômica. O Volvo FMX também ganhou faróis 
totalmente novos com luz diurna em LED de serie, 
além de protetores exclusivos, que aumentam a 
visibilidade e conforto.

SERVIÇOS

Sinta-se seguro em toda a sua jornada. Com mais 
de 100 concessionárias distribuídas por todo o país, 
você conta sempre com o atendimento personalizado 
da rede de concessionárias Volvo. Os serviços são 
realizados por técnicos treinados e qualificados pela 

própria Volvo e as peças utilizadas são genuínas e possuem 2 
anos de garantia, quando compradas e instaladas na rede de 
concessionárias. Você ainda conta com o Pit Stop Volvo que, 
com mão de obra gratuita, realiza a lubrificação e a troca de óleo 
do seu veículo em até 60 minutos, com agendamento prévio.



VOLVO FMX | INTERIOR

Totalmente 
redesenhado 
para você

Novo painel totalmente redesenhado com 
menus intuitivos e navegação muito mais 
fácil através de botões no volante. 
Possui até 4 opções de telas (tela inicial, 
modo foco, navegação e indicador de 
carga) e a forma de visualização pode ser 
ajustada da melhor maneira pelo condutor.

Painel de 
instrumentos digital



Central multimídia

Com fácil visualização em tela touch screen de 
9’, traz tudo ao alcance das mãos do condutor: 
Controle do rádio e de músicas, porta USB, 
navegação GPS e visualização de até oito câmeras, 
deixando a vida a bordo mais agradável e segura.

Visibilidade

A cabine foi totalmente redesenhada para maior 
visibilidade. As áreas envidraçadas aumentaram e as 
janelas laterais foram rebaixadas, reduzindo as áreas 
de ponto cego. As colunas de para-brisa estão mais 
estreitas e o painel mais baixo.

Freio de estacionamento automático

Ao desligar o caminhão, o freio de estacionamento 
é ativado automaticamente. Além disso, 
possui alerta visual e sonoro quando o freio de 
estacionamento não estiver acionado.

Alavanca de controle da I-Shift

Mais ergonômica e sofisticada, foi reposicionada 
para melhorar a circulação do motorista na cabine 
e, através de um botão superior, permite acessar os 
novos modos de condução.

Ambiente interno

A cor escura do painel e o tecido dos bancos foram 
desenvolvidos para ambientes com muita poeira, 
facilitando a limpeza. Além disso, os tapetes 
possuem bordas altas de fácil remoção, para 
manter a cabine limpa.

Painel de controle de tração

De série, o Volvo FMX conta com: controle de tração e 
freios ABS com opção Off-road e bloqueio automático 
do diferencial. Opcionalmente conta com controle de 
estabilidade (ESP). O acionamento dos bloqueios de 
diferencial é feito através de um novo seletor giratório. 
Todas essas funcionalidades estão concentradas na 
mesma região com acesso intuitivo e facilitado.



Economize até 5% 
de combustível

VOLVO FMX | ECONOMIA



I-See pre-mapeado

Nova evolução na caixa I-Shift que antecipa o perfil 
das estradas através de mapas baixados previamente 
na memória do caminhão. Com base nessas 
informações, o piloto automático do veículo toma 
decisões de aceleração e de trocas de marchas mais 
precisas, otimizando assim o consumo de combustível.

Modos de condução

Outra evolução da consagrada caixa I-Shift, que 
a deixou ainda melhor, são os novos modos de 
condução. Através de um botão na alavanca da 
I-Shift, você pode selecionar os novos softwares 
para controle de condução. São eles: Econômico, 
Standard, Performance, Off-road e HD. Ficou 
muito mais fácil extrair o máximo de economia e 
performance.

Aerodinâmica

Cabine totalmente nova que conta com uma evolução 
nas formas através de ângulos suaves, superfícies 
mais arredondadas e menores frestas entre 
componentes, além do reposicionamento das luzes 
de pisca nas portas, o que gera maior fluidez do ar 
ao longo do caminhão. Com isso, o veículo necessita 
de menos energia para a sua movimentação, o que 
aumenta a economia de combustível.

Potência e torque

O motor D13, de alta tecnologia e baixo consumo, 
extrai todo o desempenho possível de cada gota de 
combustível. Com potências de 380 a 540 cv, possui 
torque máximo desde as rotações mais baixas.

Caixa I-Shift Off-road

Engrenagens e sistemas de trocas de marchas 
reforçados. Mais durabilidade e menor custo de 
manutenção. Opções com uma ou duas marchas 
super-reduzidas, garantem mais flexibilidade para o 
caminhão de uso misto (rodoviário e fora de estrada), 
resultando em menor consumo de combustível, maior 
capacidade de arrancada, velocidades médias mais 
altas e mais produtividade.

Aceleração Inteligente Volvo

Inovação pioneira na tecnologia do motor e da caixa 
I-Shift que proporciona a maior potência e o maior 
torque quando você mais precisa, considerando 
a inclinação da rodovia, a velocidade e a carga 
do veículo, tanto nas subidas quanto nas retas e 
descidas.

Todos os detalhes foram projetados 
pensando em economia



Robusto, resistente e conectado, o Volvo FMX está sempre 
pronto para encarar os desafios mais extremos.
E para manter sempre a maior produtividade, conte com o 
Plano de Manutenção Ouro, que associa a inteligência do 
caminhão com a conectividade avançada para garantir as 
manutenções preventivas e evitar paradas não planejadas.
Agora, o plano que já era o mais completo do mercado ficou 
ainda melhor com a nova modalidade de pagamento Flex, que 
se adapta ao perfil e às variações do seu negócio através de 
custos baseados na quilometragem rodada.

VOLVO FMX | DISPONIBILIDADE

Sempre pronto 
para o trabalho



Segurança está no nosso DNA
Sistemas e tecnologias que inauguram uma nova era em segurança

VOLVO FMX | SEGURANÇA
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Monitoramento da faixa de rodagem

Monitora as marcações da estrada e ativa o sinal de 
alerta quando o caminhão realiza uma mudança de 
pista inadvertidamente. Além disso, a nova direção 
inteligente VDS permite a correção autônoma da 
direção para ainda mais segurança nas estradas.

Sensor de ponto cego

Um radar verifica a zona de ponto cego quando a seta 
de mudança de pista é ativada. Ao identificar algum 
veículo, avisos sonoros e visuais são emitidos.

Detector de atenção

Sistema inteligente que reconhece o padrão de 
condução de um motorista cansado ou sonolento 
e emite sinais de alerta.

Direção inteligente VDS

Além da correção autônoma da direção, a caixa VDS 
atua em casos de derrapagem do veículo, de maneira 
a estabilizá-lo.

Câmeras adicionais

Inédita câmera de ponto cego montada no canto 
inferior do retrovisor direito, garante maior visibilidade 
nas manobras com imagem projetada na central 
multimídia. Além desta câmera, é possível a 
instalação de outras sete, para um monitoramento 
completo do veículo.

Alcolock

O Alcolock foi concebido para prevenir a condução 
sob o efeito do álcool, bloqueando a partida no motor 
quando detecta a ingestão de bebida alcoólica.
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Freio Eletrônico EBS

A Volvo inova e entrega de série o pacote 
de freios eletrônicos EBS, tendo como 
principais benefícios:

 • Controle de tração
 • Resposta mais rápida dos freios
 • Auxílio de partida em rampa
 • Bloqueio de diferencial automático
 • Freio de estacionamento automático
 • Luz de freio de emergência

Airbag

Para mais segurança, em caso de colisão, 
o Volvo FMX pode contar com airbag 
para o motorista e pré-tensionador do 
cinto de segurança.

Controle eletrônico de estabilidade 
(ESP)

Intervém imediatamente em situações 
de perda de estabilidade, reduzindo a 
potência do motor e/ou ativando freios 
de forma independente, incluindo a 
prevenção do efeito L (Stretch Brake).

ACC Plus com frenagem 
de emergência

Um sistema de radar que garante 
uma  distância segura do veículo 
da frente. A nova funcionalidade, 
Stop&Go, permite a utilização do piloto 
automático em situações de trânsito 
intenso, fazendo com que o caminhão 
acompanhe o veículo da frente em 
um congestionamento, por exemplo, 
executando o arranca e para de forma 
autônoma e suave.



Projetado para 
superar limites



Novo eixo traseiro

Desenvolvido em parceria com a VCE (Volvo 
Equipamentos de Construção), o novo eixo 
traseiro tem capacidade de carga vertical de 
até 38 toneladas e CMT de até 225 toneladas.

Nova suspensão traseira

Molas parabólicas com capacidade de carga 
vertical de até 38 toneladas, além de travessa 
central fundida e barras de reação robustas.

Nova suspensão dianteira

Novos feixes de mola com 4 lâminas 
reforçadas, com capacidade de 10 e 20 
toneladas, para 6x4 e 8x4 respectivamente.

Chassis duplo integral

Reforço desde o inicio até o final do chassis.

Novas rodas

Rodas reforçadas para suportar a capacidade 
de carga do Volvo FMX Max.

Freios retarder

De série, em conjunto com o freio motor 
VEB+, alcança mais de 1.100 cv de potência e 
frenagem.

Maior capacidade de carga

PBT de 48 e 58 toneladas para o 
Volvo FMX Max 6x4 e 8x4, respectivamente.

Volvo
FMX MAX
O Volvo FMX Max foi feito 
para condições extremas de 
construção e mineração. As novas 
suspensões, os eixos traseiros e 
as rodas reforçadas, garantem 
maior robustez, durabilidade 
e disponibilidade. Além disso, 
possui uma capacidade de carga 
ainda maior, aumentando assim a 
produtividade e a lucratividade.



Cabine estendida

Cabine leito Cabine leito teto alto

Esta é apenas uma amostra das escolhas à sua disposição 
quando personalizar o seu Volvo FMX, de acordo com as 
suas necessidades. 

Você pode encontrar as especificações completas e todas 
as opções possíveis na concessionária Volvo mais próxima 
ou em volvotrucks.com.br.

Escolha o seu Volvo FMX
VOLVO FMX | ESPECIFICAÇÕES

Cabines

Configurações de eixos – Cavalo mecânico (Trator)

Configurações de eixos – Plataforma (Rígido)

6×4

4×4

6×6

6×4

= Eixo trativo.
= Eixo direcional ou eixo de apoio.

8×46×6
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Motores

13 LITROS Potência máxima Torque máximo

D13C380 (280 kW) 380 cv (1400–1900 rpm) 1900 Nm (1000–1400 rpm)

D13C420 (309 kW) 420 cv (1400–1900 rpm) 2100 Nm (1000–1400 rpm)

D13C460 (345 kW) 460 cv (1400–1900 rpm) 2300 Nm (1000–1400 rpm)

D13C500 (368 kW) 500 cv (1400–1900 rpm) 2500 Nm (1050–1400 rpm)

D13C540 (397 kW) 540 cv (1450–1900 rpm) 2600 Nm (1050–1450 rpm)

Transmissão

I-SHIFT

Caixa de câmbio automatizada com 12 velocidades, sem pedal de embreagem. Na versão Off-road, a caixa I-Shift conta com 
componentes internos mais reforçados. As versões com marchas super-reduzidas permitem uma maior flexibilidade em operações mistas 
assim como excelente desempenho em operações de cargas elevadas (indivisíveis).

Designação Tipo Relação de marcha (primeira / última) Número de marchas à frente

AT2612F + UASO Direct Drive 14,94:1 / 1,00:1 12

ATO2612F + ASO-C Overdrive 17,54:1 / 0,78:1 13 (12 + 1 super reduzida)

AT2612F + ASO-ULC Direct Drive 32,04:1 / 1,00:1 14 (12 + 2 super reduzidas)

Suspensão traseira

Configuração Opções

4x4 Molas parabólicas

6x4 / 6x6 / 8x4 Molas semi-elípticas

6x4 / 6x6 / 8x4 – FMX Max Molas parabólicas

Capacidades de carga

Configuração Dianteira Traseira Total

4x4 9,0 / 10,0 13,0 22,0 / 23,0

6x4 / 6x6 9,0 / 10,0 26,0 / 32,0 35,0 / 36,0 / 41,0 / 42,0

6x4 / 6x6 – FMX Max 10,0 38,0 48,0

8x4 16,0 / 18,0 / 20,0 26,0 / 32,0 42,0 / 44,0 / 46,0 / 48,0 / 50,0 / 52,0

8x4 – FMX Max 20,0 38,0 58,0

Pacotes de segurança

Pacotes Descrição

01 - Freios eletrônicos EBS Freios eletrônicos EBS, controle de tração, assistente de partida em rampa e freio de 
estacionamento automático.

02 - Airbag Airbag frontal e pré-tensionador do cinto de segurança para motorista.

03 - Controle de estabilidade Controle eletrônico de estabilidade (ESP) com freio anti-canivete.

04 - ACC Plus com frenagem de emergência Piloto Automático Adaptativo (ACC) com função Stop&Go e frenagem de emergência.

05 - Visibilidade Ativa Sensor de ponto cego, detector de atenção e câmera de faixa da rodovia.

06 - Direção Inteligente VDS Caixa de direção elétrica VDS com assistente de estabilidade e permanência.

Opções e descrições dos principais itens de configuração para o Volvo FMX.
Para mais informações, entre em contato com a concessionária mais próxima ou visite o site volvotrucks.com.br.




