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BESTE VOLVO-EIGENAAR!
Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe truck en hartelijk dank voor uw vertrouwen! We
hopen dat u vele jaren plezier en profijt van uw truck zult hebben.
Deze bestuurdershandleiding bevat informatie op maat, speciaal afgestemd op uw
truck. In de bestuurdershandleiding staat de uitrusting van de truck beschreven. Ook
worden de vereiste werkzaamheden voor verzorging en onderhoud weergegeven,
evenals tips voor veilig en zuinig rijden. Voor een optimaal profijt van de functionaliteit
van uw truck, raden wij u aan onze adviezen en tips ter harte te nemen.
Een garantieboekje en een onderhoudsdocument voor de bestuurder zijn als
aanvulling op de bestuurdershandleiding meegeleverd. Als de truck is uitgerust met
een tachograaf, treft u ook instructies aan voor het gebruik daarvan.
De bestuurdershandleiding is zowel specifiek voor het chassis als met demotrucks in
webformaat beschikbaar via de volgende website:
http://drivershandbook.volvotrucks.com
Als u vragen hebt of meer wilt weten over uw truck, neem dan contact op met uw
Volvo-dealer.

©2012 Volvo Trucks, Göteborg.
Het zonder schriftelijke toestemming van Volvo Trucks reproduceren van de inhoud
van deze bestuurdershandleiding, geheel of gedeeltelijk, is wettelijk verboden.
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Volvo Action Service- 24-uurs hulp bij
pech onderweg
Volvo Action Service biedt hulp bij pech onderweg, 24 uur per
dag en zeven dagen per week. Dankzij de ondersteuning
vanuit ons uitgebreide netwerk in heel Europa kunnen we u
hulp bieden bij reparaties aan uw truck en trailer, carrosserie,
koel- en vriesinstallatie en banden.

Het gebruik van Volvo Action Service
1. Druk de knop in of bel ons

Als u onderweg problemen ondervindt, druk dan gewoon de
knop op het dashboard in en houd deze drie seconden lang
ingedrukt.
U wordt verbonden met de telefonische helpdesk van Volvo
Action Service. Onze medewerkers staan u in uw eigen taal* te
woord en kunnen direct de gegevens en de exacte locatie van
de truck bekijken.
Of
Bel ons, of u in uw eigen land bent of in het buitenland. De
telefoonnummers vindt u op de volgende bladzijde.
Geef de volgende informatie door als u hulp wilt bij pech
onderweg:
•

Voertuiggegevens, zoals het chassisnummer.

•

Storingssymptomen en eventuele bijbehorende foutcodes.

•

Uw geografische locatie, bij voorkeur met GPS-coördinaten
(als de truck geen verbinding heeft).

•

Betalingsdetails.

*We spreken 18 verschillende talen
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Knop voor pech onderweg

2. Case-coördinator wordt ingeschakeld.

U wordt verbonden met een case-coördinator (bij onze
meertalige helpdesk) die uw contactpersoon blijft totdat uw
case is afgesloten. De coördinator houdt u van de gang van
zaken op de hoogte.

3. Zodra we het eens zijn, gaan we aan de slag.

Zodra we alle vereiste informatie hebben over de storing en de
betaling is geregeld, nemen we contact op met de meest
geschikte Volvo-garage. Deze zal de vereiste
reparatiewerkzaamheden voor u uitvoeren.
Als reparatie niet mogelijk is op de plek waar uw voertuig staat,
regelen we een sleepvoertuig en wordt de reparatie uitgevoerd
in de werkplaats.

4. Wanneer het werk is afgerond.

De case-coördinator zal de case verder afhandelen totdat het
voertuig weer op de weg is. Zodra het werk is afgerond zal de

monteur contact opnemen met de case-coördinator en deze
een statusrapport toezenden.
Uw bedrijf ontvangt dan de rekening van de plaatselijke dealer,
tenzij anders is overeengekomen.
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Telefoonnummer van Volvo Action Service

Bel het gratis nummer voor het land waarin u zich momenteel
bevindt.
Land

Telefoonnummer

Land

Telefoonnummer

Oostenrijk

0800 29 89 64

Ierland

1800 55 32 07
1800 70 92 92***

België

0800 159 45

Kazachstan (naar Gent)

8 800 1000 7788*****
88 002 007 766

Wit-Rusland

8 820 0321 0003****
8 800 1000 7788*****

Luxemburg

0800 2560

Zwitserland

0800 55 11 78

Noorwegen

800 114 06

Tsjechië

0800 18 72 93

Nederland

0800 022 52 41

Duitsland

0800 181 03 00

Portugal

800 80 50 32

Denemarken

800 101 57

Polen

00800 321 12 01

Spanje

900 99 32 47
900 98 32 51*

Roemenië

0800 88 65 86

Frankrijk

0800 90 75 18

Rusland

8 800 333 7400
8 800 100 7799*****

Finland

0800 11 32 02

Zweden

020 79 58 27

Groot-Brittannië

0800 89 88 39
0800 92 92 92**

Turkije

00800 329 13 22

Griekenland

00800 321 23 22

Oekraïne (naar Gent)

8 800 502 9710*****
800 501 194

Hongarije

06800 123 61

Alle overige landen

00 32 9 255 67 11
(geen gratis nummer)

Italië

800 87 83 56

* Alleen voor gebruik door ES-klanten in ES.
** Alleen voor gebruik door GB- en IE-klanten in GB.
*** Alleen voor gebruik door IE- en GB-klanten in IE.
**** Werkt alleen via het vaste telefoonnet, niet met mobiele telefoon.
***** Alleen te gebruiken door BY-, KZ-, RU- en UA-klanten in BY, KZ, RU en UA
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Inleiding
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Inleiding 01

Symbolen
Symbolen

U kunt op uw truck de volgende
symbolen aantreffen

De symbolen hebben de volgende
betekenis:

Gebruik een veiligheidsbril.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees de informatie in de chauffeurshandleiding.

Corrosief

Explosiegevaar

Vermijd vonken en open vuur.
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Lees de
bestuurdershandleiding

De inhoud van de
bestuurdershandleiding is afhankelijk
van de opties, systemen en functies
waarmee de truck is uitgerust (zgn.
chassisregeling). Onderaan op elke
bladzijde is het chassisnummer van de
truck vermeld. Door de chassisregeling
heeft de bestuurdershandleiding
specifiek betrekking op de truck met dit
chassisnummer. Daarom moet deze
handleiding ook worden opgeborgen in
de bijbehorende truck.

GEVAAR
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, als deze niet wordt vermeden, zal
leiden tot dodelijk of ernstig lichamelijk
letsel.

Submenu 2
Submenu 3

WAARSCHUWING
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, als deze niet wordt vermeden, kan
leiden tot dodelijk of ernstig lichamelijk
letsel of schade aan het product.

VOORZICHTIG

Neem deze bestuurdershandleiding door
voordat u het eerst met de truck gaat
rijden. Dat is de beste manier om kennis
te maken met alle functies en uitrusting
van de truck en om deze op de juiste
manier te gebruiken.

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, als deze niet wordt vermeden, kan
leiden tot gering of matig lichamelijk letsel
of schade aan het product.

De inhoudsopgave voorin de handleiding
geeft een overzicht van de
hoofdstukindeling en de inhoud. In het
alfabetische register achterin de
handleiding kunt u gericht zoeken naar
specifieke kenmerken of functies.

Vestigt de aandacht op een situatie, een
gebruikswijze of bepaalde
omstandigheden.

Speciale aanduidingen

Bestuurdersinfodisplay
Hoofdmenu 1

Inleiding 01

Belangrijke informatie

NB

Menutekst

Wanneer in de tekst verwezen wordt
naar een van de menu's, staat de
zoekstructuur weergegeven in een tabel.

In de bestuurdershandleiding staan bij
tekst die waarschuwt of om aandacht
vraagt de volgende aanduidingen die de
ernst ervan aangeven.
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Belangrijke informatie
LVD-systeem (Logged
vehicle data)

De truck is uitgerust met een elektrisch
systeem dat allerlei informatie opslaat
over de truck en het gebruik ervan.
Opgeslagen worden onder andere de
gereden afstand, rijsnelheid,
brandstofverbruik, geselecteerde
versnelling en het motortoerental.
Deze informatie wordt doorgezonden
naar Volvo Trucks en wordt gebruikt voor
productontwikkeling en kwaliteitszorg.
Volvo Trucks en erkende Volvo-garages
zullen deze informatie gebruiken.

Met vragen over het gebruik van de
informatie kunt u terecht bij uw erkende
Volvo-garage of bij de marketingafdeling
van Volvo.

Inrijden

Tijdens de eerste 500 km rijden moet de
aandrijflijn van de truck niet zwaar
worden belast, omdat tandwielen dan
kunnen blootstaan aan abnormaal hoge
temperaturen.

ONTHOUD dat de truck na een
gebruikstijd van 4 weken of bij een
kilometerstand van 10.000 km, wat zich
het eerst voordoet, moet worden
afgeleverd voor een
garantieonderhoudsbeurt. (Bij in Europa
gefabriceerde voertuigen wordt
garantieonderhoud alleen aangeboden
bij trucks met vierwielaandrijving)
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Tijdelijk verminderd
uitgangsvermogen

Onder zware rijomstandigheden, zoals
bij hoge temperaturen, hoge
motortoerentallen en een zware
belading, kan de temperatuur in het
uitlaatsysteem extreem hoog worden. In
dergelijke gevallen wordt het
beveiligingssysteem van de motor
geactiveerd en het afgegeven vermogen
tijdelijk verminderd. Het normale
uitgangsvermogen wordt weer geleverd
zodra de temperatuur is gedaald.

Neem contact op met een erkende
Volvo-garage als de motor niet
terugkeert naar het naar normale
uitgangsvermogen.

B 774595
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HET
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TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Bestuurdersomgeving
•
•
•

Doe altijd de veiligheidsgordel om
Stel de bestuurdersstoel en de spiegels in op
de beste rijpositie
Gebruik de opbergvakken in de cabine
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Bestuurdersomgeving

Werk veilig en doe daarom altijd de veiligheidsgordel
om. Denk eraan dat dit in veel landen wettelijk
verplicht is.

Lichaamshouding

Belangrijk is dat u tijdens het rijden comfortabel zit en
een goed zicht hebt op de weg. Uw armen en rug
moeten kunnen ontspannen en een natuurlijke positie
aannemen. Neem daarom voor u gaat rijden even de
tijd om de spiegels, het stuurwiel en de stoel in te
stellen in de beste rijstand.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Bestuurdersomgeving

Als u lange afstanden rijdt, ga dan regelmatig
verzitten om uw lichaamshouding aan te passen.
Vergeet niet dat u op een ongelijkmatig wegdek meer
risico loopt op rug- en nekletsel als u achterover
geleund zit. Zet daarom de rugleuning en de
hoofdsteun rechtop als u over een ongelijkmatig
wegdek rijdt.

Klimaatregelsysteem

U kunt de luchtrecirculatiefunctie van het
klimaatregelsysteem gebruiken om de temperatuur in
de cabine snel te verhogen of te verlagen.
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Starten
•
•

Vermijd koud starten
Warm de truck op door te rijden met een laag
toerental, niet door de motor stationair te laten
draaien
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Starten

Let bij het wegrijden met uw truck op de volgende
punten om slim te starten, brandstof te besparen en
de slijtage aan de truck te beperken.

Vermijd koud starten

Laat een koude motor nooit draaien met een hoog
toerental. Warm de motor op door rustig te rijden met
een laag motortoerental, niet door de motor stationair
laten draaien terwijl de truck stilstaat.

De beste manier om weg te rijden

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Starten

Controleer het elektronisch systeem door het
rempedaal iets in te drukken. Als u deze test niet
uitvoert, zal cruise control niet werken.

Wegrijden op een helling

Zet de hellingremfunctie aan om de truck tegen te
houden op het moment dat u wegrijdt.
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TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Rijden in stedelijk gebied
•
•
•

Plan uw rit
Gebruik de spiegels en de richtingaanwijzers
Let extra op minder goed beschermde
weggebruikers
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Rijden in stedelijk gebied

In stedelijke gebieden zijn er verschillende manieren
om zo efficiënt en zuinig mogelijk te rijden.

Slim rijden

Als u in een stedelijk gebied rijdt, is het vooral
belangrijk uw rit goed te plannen en onnodig stoppen
te voorkomen. U bespaart brandstof en ontziet het
bedrijfsremsysteem door zoveel mogelijk gebruik te
maken van de hulpremmen van de truck. Als u
beschikt over cruise control, gebruik deze functie dan
bij voorkeur niet in druk verkeer. Als u cruise control
op een verkeerde manier gebruikt, moet u onnodig
vaak remmen en optrekken en verhoogt u zo het
brandstofverbruik.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Rijden in stedelijk gebied

Let extra op 'kwetsbare' weggebruikers!

Er gebeuren nog te veel ernstige ongevallen waarbij
trucks en 'kwetsbare' weggebruikers als fietsers en
voetgangers betrokken zijn. Met goed afgestelde
buitenspiegels zorgt u voor een goed zicht rondom uw
voertuig. Wees wel bedacht op de dode hoeken aan
de voor- en achterkant van de truck, evenals die aan
de bijrijderzijde.

Waarschuwingsfunctie bij achteruitrijden

Uw truck is uitgerust met een waarschuwingsfunctie
bij achteruitrijden die helpt om ongevallen te
voorkomen. Zorg dat deze functie altijd ingeschakeld
is. De signaaltoon van de waarschuwingsfunctie bij
achteruitrijden kunt u instellen op hoog, laag of stil
(waarschuwingsfunctie uitgeschakeld). Zet de
waarschuwingsfunctie alleen uit in een niet-openbare
omgeving en waar dit volkomen verantwoord is.
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Laden en lossen
•

Zet de lading stevig vast

•

Gebruik de geheugenfunctie van het
luchtveersysteem voor de laadhoogten en
rijhoogten
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Laden en lossen

U kunt het laden en lossen vergemakkelijken en uzelf
tijd en werk besparen door het luchtveersysteem van
de truck te gebruiken.

Laden van zware lading

Wanneer u een zware lading snel wilt lossen moet het
luchtveersysteem in de laagste stand worden gezet,
anders kan de wielophanging beschadigd raken.
Nadat de truck geladen is of als u de rijhoogte hebt
gewijzigd, moet bij een truck met verstelbare
koplampen de stand hiervan worden aangepast aan
de nieuwe omstandigheden. U hebt zo beter zicht op
de weg en voorkomt dat andere weggebruikers
verblind raken.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Laden en lossen

Vastzetten van lading

Zet lading altijd vast, om zo ongevallen en schade aan
materieel en voertuigen te voorkomen. Een vuistregel
is dat de lading aan de voorkant minstens wordt
vastgezet met een kracht gelijk aan het totale gewicht
van de lading. Aan de achterkant en de zijkanten
hoort de lading met een kracht van minstens de helft
van het ladinggewicht te worden vastgezet.

Trailerrem

Wanneer u een trailer aankoppelt, gebruik dan de
trailerrem bij het aanpassen van de stand van de
koppelschotel. Controleer of de trailer correct is
aangekoppeld.

Provided by Volvo Trucks
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Rijden op de snelweg
•
•

Plan uw rit
Pas uw snelheid aan en houd deze zo constant
mogelijk.
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Rijden op de snelweg

Er bestaan allerlei manieren om op een snelweg
efficiënt en zuinig te rijden. Van belang is om uw rit
goed te plannen.
Vergeet niet dat het brandstofverbruik hoger is op
wegen met veel opwaartse hellingen en bochten.

Cruise control

De cruise control van de truck is een effectief
hulpmiddel om een constante snelheid aan te houden.
Als u de cruise control gebruikt, wen uzelf dan aan om
deze uit te schakelen met een van de voetpedalen. In
een kritieke situatie kunt u dan automatisch en met zo
min mogelijk handelingen reageren.
De adaptieve cruise control helpt bij het handhaven
van een vaste volgafstand ten opzichte van de
voorligger. Het wordt voornamelijk gebruikt op
snelwegen en doorgaande wegen.

Aangepaste rijsnelheid

Het aanhouden van een goed aangepaste rijsnelheid
is van groot belang. Bij een hogere rijsnelheid neemt
de weerstand door rijwind toe en dus ook het
brandstofverbruik. Onthoud dat bij een verdubbeling
van de rijsnelheid de weerstand door rijwind meteen
verviervoudigt. U kunt de rijwindweerstand van de
truck en dus het brandstofverbruik beperken door
gebruik te maken van het spoilerpakket van Volvo.

deze rijtechniek bespaart u brandstof en vermindert u
de slijtage aan de motor en de versnellingsbak. Houd
er rekening mee dat het brandstofverbruik toeneemt
als u erg vaak schakelt.

Gebruik de hulpremmen

U kunt de slijtage aan de bedrijfsremmen van de truck
beperken door gebruik te maken van de hulpremmen.
Als u tijdens het rijden alleen de hulpremmen gebruikt,
wordt geadviseerd om van tijd tot tijd ook de
bedrijfsremmen te bedienen. U gaat zo de vorming
van aanslag op de remvoeringen tegen die ten koste
kunnen gaan van het remvermogen.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Rijden op de snelweg

U kunt voor gedoseerd remmen ook de functie 'brake
blending' gebruiken. Bij 'brake blending' worden de
bedrijfsremmen ondersteund door de hulpremmen.

Rolweerstand

Rolweerstand speelt een belangrijke rol in uw
brandstofverbruik. Het gebruik van correcte, goed
aangepaste banden is van groot belang en ook moet
de correcte bandspanning worden aangehouden.
Controleer de bandspanning minstens elke 14 dagen.
Bij een verkeerde bandspanning nemen de
bandslijtage en het brandstofverbruik toe. Laat de
wielasinstellingen regelmatig controleren in een
erkende Volvo-garage.

Waarschuwing voor op- en terugschakelen

Accelereer zo snel mogelijk naar de gewenste
snelheid. We raden aan om tijdens de rit op de
toerenteller te letten en het motortoerental binnen de
groene zone op de teller te houden. Maak gebruik van
de trekkracht van de motor bij lage toerentallen. Met

Provided by Volvo Trucks
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Rijden in de bergen
•
•

Geef gas op een opwaartse helling
Laat de truck zo mogelijk vrij uitrollen
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Rijden in de bergen

De rijtechniek die u in heuvelachtig gebied toepast is
doorslaggevend voor het brandstofverbruik.

Omhoog rijden

Wanneer u een opwaartse helling nadert, probeer uw
rijsnelheid dan te handhaven. De motor kan dan
harder werken en u bereikt de top van de heuvel snel.
Laat het gaspedaal vlak voor de heuveltop opkomen,
zodat de truck vervolgens vrij uitrollend de heuveltop
"neemt". Als u naar een andere versnelling schakelt,
let dan vooral op de toerenteller in plaats van het
motorgeluid. Zorg dat het motortoerental binnen de
groene zone op de teller blijft en gebruik de trekkracht
van de truck bij lage toerentallen.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Rijden in de bergen

Neerwaartse hellingen

Op een neerwaartse helling moet u gasgeven
vermijden. Het is dan juist beter om de truck vrij te
laten uitrollen, zodat de snelheid wordt vergroot.
Beheers de rijsnelheid op een neerwaartse helling
met de hulpremmen van de truck. Maak er een
gewoonte van uw voet helemaal van het gaspedaal te
halen als de truck vrij uitrolt. Gebruik cruise control in
heuvelachtige gebieden liever zo min mogelijk, want
hiermee kan het brandstofverbruik toenemen.

Automatische versnellingsbak

U kunt de kick-downfunctie van de versnellingsbak
gebruiken om over het maximale motorvermogen te
beschikken, bijvoorbeeld bij het bestijgen van een
steile helling. De versnellingsbak schakelt dan
automatisch terug.

Provided by Volvo Trucks
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Rijden op gladde wegen
•
•

Pas uw rijsnelheid aan naargelang het wegdek
Gebruik de hulpsystemen van de truck op
moeilijk berijdbare wegen

Provided by Volvo Trucks
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Rijden op gladde wegen

Hoewel uw truck is uitgerust met verschillende
functies voor een beter rijgedrag op gladde wegen, is
het aanpassen van uw snelheid aan de
wegomstandigheden nog altijd de belangrijkste
veiligheidsfactor.

TCS

TCS is een systeem dat wielslip automatisch
voorkomt. Als u in sommige situaties de wielen juist
extra wilt laten slippen, kunt u gebruik maken van de
functie "Off-road TCS". Vergeet niet om deze functie
weer uit te zetten zodra u het gladde oppervlak
verlaat.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Rijden op gladde wegen

Sperdifferentieel

Op een zeer gladde ondergrond kunt u het
sperdifferentieel inschakelen. De wielen worden dan
met dezelfde snelheid aangedreven. Rijd wel
voorzichtig als het sperdifferentieel is ingeschakeld.
Vergeet niet om deze weer uit te zetten zodra u het
gladde oppervlak verlaat. Als u op een stevige
ondergrond rijdt met het sperdifferentieel
ingeschakeld, riskeert u beschadiging van de
aangedreven assen en de wielen.
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Rijden in de winter
•
•
•
•

Zorg dat de voorruit koud blijft, zodat de
sneeuw op de ruit niet smelt
Zorg ervoor dat u goed zicht hebt
Pas uw snelheid aan
Gebruik sneeuwkettingen of vergelijkbare
middelen
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Rijden in de winter

Om onder winterse omstandigheden te kunnen rijden
beschikt u over diverse functies.
Voor nadere informatie, zie Rijden op gladde wegen
op pagina 21.

Klimaatregelsysteem

Als de ruiten beslaan of aanvriezen, kunt u de
ruitverwarmingsfunctie van de airconditioning
gebruiken om de ruiten schoon te maken. U kunt
tijdens sneeuwbuien bijvoorbeeld alleen de
luchtventilatieroosters bij de vloer geopend houden,
om zo te voorkomen dat de sneeuw op de voorruit
smelt en vervolgens in de rijwind meteen aanvriest.
IJs of sneeuw op de buitenspiegels verwijdert u het
eenvoudigst door de spiegelverwarming in te
schakelen.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Rijden in de winter

Sneeuwkettingen

Als u sneeuwkettingen moet gebruiken, onthoud dan
dat u sneeuwkettingen aan de vooras alleen gebruikt
aan de bijrijderzijde, om schade aan de
verbindingsstang aan bestuurderszijde te voorkomen.

Provided by Volvo Trucks
B 774595

23

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Rijden in lucht vol stof en rook
•
•

Gebruik de recirculatiefunctie
Zet de rookmelder in de cabine tijdelijk uit
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Rijden in lucht vol stof en rook

Als u in een erg stoffige omgeving rijdt, kunt u de
rookmelder in de cabine tijdelijk uitzetten. Gebruik dan
de functie voor luchtrecirculatie in de cabine om stof
of ongewenste lucht buiten te houden. Gebruik de
luchtrecirculatie alleen kortdurend. Reinig de
binnenkant van de voorruit van tijd tot tijd met een
gewoon ruitreinigingsmiddel.
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Rijden in de regen
•
•
•

Zorg ervoor dat u goed zicht hebt
Pas uw snelheid aan
Controleer de profieldiepte van de banden
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Rijden in de regen

Als u in de regen rijdt, zijn goed zicht en een
constante, geschikte rijsnelheid van groot belang.
Gebruik in een truck met airconditioning deze functie
om de luchtvochtigheid in de cabine te verminderen.
Om aanvriezend ijs van de ruiten te verwijderen, kunt
u de ruitverwarmingsfunctie van de airconditioning
gebruiken.

Aquaplaning

De beste manier om aquaplaning te vermijden is door:
•

te zorgen voor een goede profieldiepte van de
banden

•

uw rijsnelheid te minderen
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Parkeren
•
•

Gebruik de parkeerrem
Voorkom gebruik van het stationair toerental
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Parkeren

Als u snelheid mindert om te gaan parkeren, moet u
op een aantal dingen letten:

Laat de motor niet stationair draaien

De motor hoeft niet eerst stationair te draaien voordat
u wegrijdt. Laat de motor warmdraaien bij een laag
motortoerental. Laat de motor ook tijdens normaal
rijden niet stationair draaien. Stationair draaien neemt
wel 5-6% van het totale brandstofverbruik voor zijn
rekening, 50-80% daarvan is voor onnodig stationair
draaien.

Schakelhendel in neutraalstand

Zet de transmissie altijd in neutraalstand wanneer u
de truck parkeert of wanneer u de bestuurdersplaats
verlaat.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Parkeren

Intensief rijden

Na langdurig intensief rijden kunt u de motor terwijl u
stilstaat het best een paar minuten lang stationair
laten draaien alvorens af te zetten, zo beperkt u de
slijtage aan de motor.

AdBlue

Als u uw truck gebruikt bij koud weer (temperaturen
onder nul), wacht dan 90 seconden voordat u de
hoofdschakelaar van de truck uitzet. De AdBlueoplossing wordt dan uit het systeem verwijderd. Op
trucks met een elektrisch bediende hoofdschakelaar,
kunt u de stroomvoorziening uitschakelen via de
afstandsbediening.

Hete banden

Na langdurig rijden kunnen de banden heet worden.
Als u dan op een winters wegdek op een helling
parkeert, kunnen de hete banden de onderliggende
sneeuw doen smelten. Er vormt zich dan ijs en de
truck zou kunnen wegglijden. Probeer in dergelijke
situaties op een horizontaal wegdek te parkeren.
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Brandstof tanken
•

Controleer de bandspanning
Vul ruitensproeivloeistof bij

•

Controleer het AdBlue-niveau

•
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Brandstof tanken

Als u stopt om te tanken, gebruik deze gelegenheid
dan om uw truck te controleren.

AdBlue

Maak er een gewoonte van om het niveau in de
AdBlue-tank te controleren terwijl u tankt. Als de
motor zonder AdBlue draait, kan het
uitlaatgasreinigingssysteem beschadigd raken.
Dep eventueel gemorste AdBlue.-vloeistof altijd op.
Deze vloeistof reageert soms met bepaalde metalen
oppervlakken. De AdBlue-tank is alleen bestemd voor
AdBlue. Andere brandstoffen of vuil in de tank kunnen
schade veroorzaken aan de motor en het
brandstofsysteem.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Brandstof tanken

Correcte bandspanning

Controleer de bandspanning tijdens het tanken of
minstens elke 14 dagen. Bij een verkeerde
bandspanning neemt het brandstofverbruik toe en
slijten de banden sneller. Ook de rijeigenschappen
van de truck kunnen door een foutieve bandspanning
nadelig worden beïnvloed.
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Vervoer op veerboten
•

Zet de truck stevig vast

•

Blaas de luchtbalgen af en zet het
luchtveersysteem uit
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Vervoer op veerboten
Als u een veerboot oprijdt, moet de lucht in het
luchtveersysteem van de truck worden afgeblazen.
Alle lucht moet uit het luchtveersysteem worden
afgelaten en het systeem zelf moet zijn uitgezet om
de truck op een veerboot te vervoeren.
Zet de truck en eventuele lading stevig vast, zodat
deze tijdens het transport op de veerboot niet in
beweging komen.

Alle lucht afblazen

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Vervoer op veerboten

Gebruik de automatische "Veerbootniveau"
hoogtestand om de lucht in de luchtbalgen snel en
effectief af te blazen, zie Vervoer op veerboten op
pagina 160.
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Service en onderhoud
•
•

Gebruik de juiste brandstof voor uw truck
Volg het onderhoudsschema voor uw truck
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Service en onderhoud

U kunt de gebruikskosten terugbrengen door
regelmatig onderhoud uit te voeren en de truck in
optimale conditie te houden. De motor van de truck
werkt het best en gaat langer mee bij gebruik van
brandstof en oliesoorten die door Volvo worden
geadviseerd.

Neem contact op met uw Volvo-garage om een eigen
onderhoudsschema op te stellen, speciaal afgestemd
op uw truck.

verwarmingselement van het luchtsysteem in werking
is.

Accu's

Als de accu's ontkoppeld moeten worden, is het
belangrijk dat de truck in de functiestand
"Geparkeerd" staat.

TIPS BIJ HET RIJDEN 02

Service en onderhoud

Wieluitlijning

Vergeet niet om de voorwieluitlijning en de sporing
van de assen aan trekker en trailer regelmatig te
controleren. Een goede wieluitlijning is van groot
belang voor een zuiniger brandstofverbruik en ter
vermindering van de bandslijtage. De banden slijten
het minst als ze gelijkmatig worden belast en niet zijn
overbelast.
Wanneer u banden moet vervangen, bijvoorbeeld na
lek rijden, kunt u de truck omhoog brengen met het
luchtveersysteem.

Luchtsysteem

Zorg dat het luchtsysteem in de truck goed
functioneert door de werking van de luchtdroger
regelmatig te controleren. U doet dit door de
hoofdtank of een van de circuittanks van tijd tot tijd af
te blazen. Als er dan water meekomt uit de
luchtketels, moet het filterelement van de luchtdroger
zo snel mogelijk worden vervangen.
Wanneer u in de winter bij het afblazen van luchtdruk
een sissend geluid hoort, geeft dit aan dat het
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VEILIGHEID 03

Veiligheidsgordel
Veiligheidsgordel

Draag altijd de veiligheidsgordel tijdens
het rijden! Op het instrument licht een
waarschuwingslampje op als de
veiligheidsgordel niet wordt gedragen. Bij
rijsnelheden hoger dan 15 km/h klinkt er
bovendien een geluidssignaal.

Gordelcontrolelampje.

Alle inzittenden moeten hun
veiligheidsgordel omdoen.
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De rookmelder geeft bij rook in de cabine
een waarschuwing met een krachtig
geluidssignaal.

De rookmelder tijdelijk uitzetten

Druk de knop eenmaal in.

De rookmelder blijft 10 minuten lang
uitgeschakeld. Gebruik deze functie als u
rookt of in een stoffige omgeving rijdt. U
kunt de rookmelder ook uitschakelen
wanneer de signaalfunctie is uitgezet en
wanneer de melder werd geactiveerd.
Als de rookmelder is uitgeschakeld, geeft
het lampje elke 10 seconden een
knippering. Na 10 minuten wordt de
rookmelder weer geactiveerd.

Controleer de batterij door de knop 5 10 seconden lang in te drukken. Als de
batterij in goede conditie is, hoort u het
alarmsignaal zolang de knop ingedrukt
blijft. Bij een controle van de batterij,
wordt de rookmelder 10 minuten
uitgeschakeld.

VEILIGHEID 03

Rookmelder

Later de rookmelder elke vijf jaar
controleren. Neem contact op met een
erkende Volvo-garage.

NB
Tijdens het controleren van de batterij
wordt de rookdetector tien minuten
uitgeschakeld.

Batterij voor rookdetector

Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft
de melder elke 45 seconden een kort
geluidssignaal. Vervang de batterij.
Test (batterijcontrole) de rookmelder
minstens eenmaal per maand en altijd
na een vakantie of na langdurige
afwezigheid.
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Brandveiligheid
Hete onderdelen

VOORZICHTIG

Verhitting

De motor en het reinigingsproces voor
uitlaatgassen ontwikkelen veel warmte.
Uitlaatgassen en onderdelen in en
rondom het uitlaatsysteem worden dan
ook zeer heet. Bij de constructie van de
truck is hiermee rekening gehouden. Er
zijn echter een aantal zaken waaraan u
moet denken om problemen te
voorkomen:
•

Houd de directe omgeving rondom
hete onderdelen schoon.

•

Vermijd contact tussen de hete delen
van de uitlaat en warmtegevoelige
materialen.

WAARSCHUWING
De uitlaat en aanverwante componenten
kunnen zeer heet worden.

Bij hoge belastingen kan de
uitlaatgastemperatuur zeer hoog zijn, zelfs
na regeneratie en nadat het symbool is
uitgeschakeld.

Reinigen vanuit de wielkast

WAARSCHUWING
Houd de directe omgeving rondom hete
onderdelen schoon.

Dieselroetfilter

De melding "Regeneratie bezig" "Hoge
uitlaattemperatuur" en een symbool
zullen oplichten wanneer de regeneratie
start.

Reinigen

Het is belangrijk de omgeving rond het
uitlaatsysteem te reinigen. Denk eraan
alle gebieden te reinigen waar zich vuil
kan ophopen.
In bepaalde gevallen kunnen
carrosseriedelen in de weg zitten om
hete delen te kunnen reinigen. Denk
eraan dat u vaak ook vanuit de
wielkasten of van onderaf kunt reinigen
als reinigen van bovenaf lastig is.

Symbool voor zeer hoge uitlaatgastemperatuur
tijdens de regeneratie

Let tijdens het rijden bij lage snelheid of
tijdens stilstand op de ondergrond om er
voor te zorgen dat er geen brandgevaar
ontstaat. Er zijn verder geen handelingen
vereist.
Wanneer de regeneratie voltooid is,
schakelen de waarschuwingslichten uit.
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Brandblusser
Bevestigingspunt

De brandblusser is ondergebracht nabij
de portieropening, naast de
bestuurdersstoel. Deze kan altijd worden
losgenomen, ook als het
bestuurdersportier gesloten is.

VEILIGHEID 03

Brandveiligheid

Locatie van brandblusser

NB
De brandblusser kan worden losgemaakt
bij geopend of gesloten bestuurdersportier.
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Waarschuwingsfunctie bij achteruitrijden
Achteruitrijsignaal

Het signaal van het
waarschuwingssysteem voor
achteruitrijden waarschuwt de omgeving
ervoor dat de truck achteruitrijdt. Dit
waarschuwingssignaal is aangesloten op
het achteruitrijlicht van de truck en wordt
automatisch geactiveerd als de
achteruitversnelling wordt ingeschakeld.
De waarschuwingsfunctie bij
achteruitrijden kent twee toonhoogten.
•

Schakel de achteruitversnelling
eenmaal in voor de hoge toon.

•

Schakel binnen zeven seconden uit
en weer in de achteruitversnelling
voor de lage toon.
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SLOTEN EN ALARM 04

Portiersluiting
Portiersluiting

De truck is uitgerust met centrale
vergrendeling. Vanaf bestuurderszijde
kunt u het bestuurdersportier, het
bijrijdersportier en het servicepaneel
gelijktijdig vergrendelen of ontgrendelen.

Sleutel
Ontgrendelen

Nummerplaatje

Bij de sleutels van de truck wordt een
apart nummerplaatje geleverd.
Alle sleutels hebben een nummer dat is
aangeduid op het nummerplaatje.
Verwijder het nummerplaatje van de
sleutelset, zodat onbevoegden het
nummer niet onder ogen krijgen. Verberg
of plak het plaatje op een veilige plek
(aan de achterzijde zit een plakstrook).

Portierhandgreep
Vergrendelen

Vergrendel het portier door de
handgreep naar binnen te drukken.
Beide portieren worden vergrendeld.
Nummerplaatje.

1

Ontgrendelen.
Het bestuurdersportier wordt
ontgrendeld.

2

Vergrendelen.

3

Ontgrendel opnieuw.
Beide portieren worden ontgrendeld.

Voer de handelingen 1-3 binnen drie
seconden uit om beide portieren te
ontgrendelen.
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Ontgrendelen

bestuurdersportier, zie Portier,
bedieningspaneel op pagina 81.

SLOTEN EN ALARM 04

Portiersluiting

Ontgrendel het portier door de
handgreep naar buiten te trekken. Alleen
het huidige portier wordt ontgrendeld. Bij
ontgrendelen en vergrendelen van het
bestuurdersportier, worden beide
portieren nogmaals ontgrendeld.

NB
De portieren kunnen altijd van binnenuit
worden geopend met de portierhandgreep,
ongeacht of ze werden vergrendeld met de
sleutel, de afstandsbediening, het
bedieningspaneel in het portier of met de
portierhandgreep.

Andere vergrendelopties
De portieren kunnen worden vergrendeld
en ontgrendeld met het
bedieningspaneel in het
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Afstandsbediening
Afstandsbediening
Vergrendelen

Ontgrendel het bestuurdersportier door
op de ontgrendelknop te drukken.
De richtingaanwijzers knipperen
driemaal kort.
Ontgrendel beide portieren door de
ontgrendelknop opnieuw in te drukken.
De richtingaanwijzers knipperen
driemaal kort.
Vervanging van de batterij in de zender,
zie De batterij in de afstandsbediening
vervangen op pagina 219.

Toegangsverlichting
Vergrendel de portieren door op de
vergrendelknop te drukken.
De richtingaanwijzers gaan twee
seconden aan.

Zet de verlichting aan door op de knop
voor TOEGANGSVERLICHTING te
drukken.
Schakel de verlichting op een van de
volgende manieren uit:
•

druk op de knop voor
TOEGANGSVERLICHTING

•

sluit de portieren

•

draai de contactsleutel naar de
eerste stand (stand voor
accessoires), of

•

wacht tot de verlichting vanzelf dooft

Paniekalarm

Ontgrendelen

Als u toegangsverlichting activeert, gaan
de positieverlichting, instapverlichting,
markeerverlichting opzij,
richtingaanwijzers en interieurverlichting
branden.
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van de truck en de richtingaanwijzers te
activeren.

"Geparkeerd". De richtingaanwijzers
zullen dan viermaal kort knipperen.

Ook wanneer het alarm is geactiveerd
kunt u de portieren vergrendelen of
ontgrendelen en wegrijden.

Voor meer informatie over de
hoofdschakelaar, zie pagina 103.

Houd de knop weer een paar seconden
ingedrukt om het paniekalarm uit te
zetten.
U zet het paniekalarm ook aan of uit
door de knop binnen twee seconden
tweemaal kort in te drukken.

Verlies van de
afstandsbediening

Neem bij verlies van de
afstandsbediening contact op met een
erkende Volvo-garage.

SLOTEN EN ALARM 04

Afstandsbediening

Hoofdschakelaar

Door binnen twee seconden tweemaal
op de vergrendelknop te drukken, zet u
de truck in de functiemodus
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Frontklep
Frontklep

Achter het servicepaneel bevinden zich
onder andere de vulpunten voor de
sproeiervloeistof, koelvloeistof en
motorolie.
Het servicepaneel kan afgesloten
worden, zodat de componenten en
systemen niet toegankelijk zijn voor
onbevoegden. Dit slot biedt bovendien
bescherming tegen inbraak vanaf de
voorzijde.
Het servicepaneel wordt gelijktijdig met
het bestuurdersportier vergrendeld,
ongeacht of dit gebeurt met de
afstandsbediening, de contactsleutel, het
bedieningspaneel in het portier of de
portierhandgreep. Bij ontgrendelen van
het bestuurdersportier, ontgrendelt ook
de frontklep.

Druk de hendels naar binnen in de
richting van het midden om het
servicepaneel te openen.

In noodgevallen kan het slot handmatig
worden geopend, zie Servicepaneel,
openen in een noodsituatie op
pagina 275.
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BESTUURDERSOMGEVING 05

Overzicht

Knoppen, schakelaars en hendels
in de bestuurdersomgeving
1

Pedaal voor stuurwielverstelling

2

Bedieningspaneel in
bestuurdersportier

3

Richtingaanwijzers

5
6

Schakelaar voor
waarschuwingsknipperlichten

Stuurwielbediening

Interieurverlichting

10 Lichtschakelaar

Extra apparatuur: Afstandsbediening
voor werkfuncties (Work Remote
Control)

12 Instrumentenpaneel

7

Cd-speler

13 Stuurwielbediening

8

Tachograaf

14 Hulpremmen
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9

11 Claxon
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15 Voorruitwissers
16 Contactslot
17 Secundair display
18 Bedieningspaneel voor secundair
display
19 Parkeerrem
20 Noodknop VAS
21 Bedieningspaneel voor
klimaatregelsysteem
22 Aansteker
23 12V/10A aansluitcontact

BESTUURDERSOMGEVING 05

Overzicht

24 24V/10A aansluitcontact
25 Noodalarm
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Instrumenten
Instrumenten
1

Informatiedisplay: klok,
buitentemperatuur, dagteller,
kilometerteller, brandstofmeter,
AdBlue-meter,
koelvloeistoftemperatuur

2

Symbolen voor buitenverlichting

3

Richtingaanwijzers

4

Snelheidsmeter

5

Centraal display: cruise control,
informatie over versnellingen en
hulpremmen

6

Waarschuwings- en controlelampen

7

Bestuurdersinfodisplay

8

Symbolen voor motorwerking

9

Toerenteller

Instrumenten, overzicht

10 Symbolen voor hefas en differentieel
11 Knop voor dagteller*
*Bij kort indrukken van de knop (11)
wisselt de dagtellerweergave tussen T1
en T2. Bij lang indrukken wordt de
actieve dagteller teruggesteld op nul.
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Snelheidsmeter en toerenteller

Niveau- en temperatuurmeters

1

Snelheidsmeter

1

2

Het toerentellerdisplay is
onderverdeeld in een groene, een
donkere en een rode zone:
- Gebruik de groene zone voor
normaal rijden.
- Gebruik de donkere zone tijdens
afremmen op de motor.
- Laat de motor nooit draaien in de
rode zone!

Temperatuurmeter voor koelvloeistof.
Breng het voertuig onmiddellijk tot
stilstand wanneer het
waarschuwingslampje rechts van de
balk oplicht! Laat de motor stationair
draaien tot het waarschuwingslampje
dooft en de temperatuur begint te
dalen. Onder normale
rijomstandigheden zal het balkje
beneden de rode zone blijven.

2

Niveaumeter voor AdBlue.
De meter geeft bij benadering aan
hoeveel AdBlue er nog in de tank
aanwezig is. Het
waarschuwingslampje voor laag
niveau zit links van het balkje. Als dit
lampje brandt, is er minder dan 10%
AdBlue over in de tank.

3

Brandstofmeter.
De meter geeft bij benadering aan
hoeveel diesel er nog in de tank
aanwezig is. De waarschuwingslamp
voor laag niveau zit links van het
balkje. Als dit lampje brandt, is er
minder dan 10% brandstof over in de
tank.
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Klok, buitentemperatuurmeter
en dagteller
1

Klok

2

Buitentemperatuur. Het sneeuwvloksymbool waarschuwt als er een risico
is op ijsvorming.

3

Dagteller

4

Kilometerteller (totaal)
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Symbolen
Symbolen

Betekenis
Controlelampje linker richtingaanwijzer
De pijl knippert voor de truck, de rechthoek voor een
eventuele trailer.

Toelichting
Bij een defect lampje knippert het symbool dubbel zo snel.

Controlelampje rechter richtingaanwijzer
De pijl knippert voor de truck, de rechthoek voor een
eventuele trailer.

Bij een defect lampje knippert het symbool dubbel zo snel.

Stop, de truck heeft een storing

Brandt samen met een ander symbool
of in combinatie met een melding in het display plus een
geluidssignaal.
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Instrumenten

Gordelcontrolelamp

Parkeerrem geactiveerd

Wanneer tegelijkertijd de rode aanduiding in de
parkeerremhendel brandt.

Controleren

Brandt samen met een ander symbool of in combinatie met een
melding in het display plus een geluidssignaal.
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Symbolen

Betekenis
Grootlicht aan

Toelichting

Mistkoplampen aan

Mistachterlichten aan

Positieverlichting aan

Storing gerelateerd aan emissiesysteem

Neem contact op met een erkende Volvo-garage; in de truck is
een storing opgetreden die nadelige milieueffecten kan
hebben.

Voorgloeien aan
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Symbolen

Betekenis
Sperdifferentieel tussen wielen ingeschakeld

Toelichting
Het symbool knippert

Sperdifferentieel tussen assen ingeschakeld

Het symbool brandt

Ashefsysteem

Voor nadere informatie

Ashefsysteem, trailer / ashefsysteem, tweede
achteras

Als de truck twee hefbare achterassen heeft, geeft het symbool
de tweede hefbare achteras aan.
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Instrumenten

Alle rode waarschuwingssymbolen en
het symbool voor emissiegerelateerde
storingen branden op volle lichtsterkte.
Andere symbolen kunnen worden
gedimd met de dimknop voor
instrumentenverlichting aan de
lichtschakelaar.
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In geval van storingen in het
instrumentenpaneel

Wanneer zich in een instrument een
storing voordoet, zijn er drie
mogelijkheden. Neem zo snel mogelijk
contact op met een erkende Volvogarage om de storing te laten verhelpen.
Het instrument werkt niet meer:
Er is geen enkele werking meer, het
display en de achtergrondverlichting
werken niet en waarschuwingen e.d.
worden niet getoond.
Het instrument werkt passief:
De achtergrondverlichting werkt nog. Het
symbool voor een storing aan het
emissiesysteem kan branden. Er is geen
andere werking en er wordt geen enkele
waarschuwing e.d. weergegeven.
Storing in een afzonderlijke
instrumentfunctie, zoals de meter- of
displayweergave:
Waarschuwingen worden wel getoond,
maar zonder nadere aanduidingen.
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Bestuurdersinfodisplay

Navigeren in het display
Navigeer binnen het displaymenu met de
stuurwielbediening.
Druk op de knop 'Selectie bevestigen'
om het hoofdmenu op het
bestuurdersinfodisplay te openen.

Menu

Afhankelijk van de uitrusting van de truck
toont het bestuurdersinfodisplay
verschillende opties. Om
veiligheidsredenen zijn tijdens het rijden
niet alle menu's beschikbaar.
► Tachograaf
► Meters
► Tripcomputer
► Lastindicator, zie Lastindicator op
pagina 174

Het rechter display van het
instrumentenpaneel geeft informatie en
meldingen weer over de truck en de
rijprestaties. Als er geen waarschuwing
of melding wordt weergegeven, kunt u
de door u gewenste informatie bekijken
via het displaymenu. Er kunnen
maximaal drie verschillende
informatiezones gelijktijdig worden
weergegeven.

► Favorietenscherm
► Instellingen
► Onderhoud

Meters
Bestuurdersinfodisplay
Meters

1

Wisselen naar het
bestuurdersinfodisplay of naar het
secundaire display.

2

Naar links gaan.

3

Escape (annuleer/ga terug).

4

Naar rechts gaan.

5

Omhoog/omlaag gaan. Selectie
bevestigen/OK (indrukken).
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(Voorbeeld: laadgewichtverdeling over
de assen)

Afhankelijk van de uitrusting van de truck
zijn verschillende meters beschikbaar:
•

Aslastverdeling

•

Aanvoerdruk remmen

•

SneIheidsmeter

•

Accu status
63
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•

Volt/Ampèremeter

•

Voltmeter

•

Motoroliepeil

•

Motorolietemperatuur

•

Oliedruk, motor

•

Versnellingsbakolietemp.

•

Turbolaaddruk

•

Driver Alert Support

•

Datum

•

Differentieelslot

•

Carrosseriebouwer

De meeste meters kunnen als favoriete
weergave worden geselecteerd, zie
Favorietenscherm op pagina 64.
In het instellingenmenu kunnen andere
meeteenheden voor de meters worden
gekozen, zie Eenheden op pagina 66.

Tripcomputer

Dagteller 1 en 2 worden gereset met de
knop op het instrumentenpaneel, zie
Instrumenten op pagina 56.

Favorietenscherm
Bestuurdersinfodisplay
Favorietenscherm
Enkelv./Multi

Tijdens het rijden toont het beginscherm
van de boordcomputer de actuele
waarde voor brandstofverbruik (1), de
gemiddelde waarde Ø (2), en de
ingestelde doelwaarde voor
brandstofverbruik T (3).
Als de truck stilstaat, wordt het
brandstofverbruik per uur getoond.
Doorloop de gegevens met de omhoog/
omlaag-toets voor weergave van
•

Dagteller 1 en 2

•

Afstand tot lege tank

•

Brandstofverbruik rit

Door eenmalig lang drukken op OK,
worden in de betreffende weergave het
gemiddeld brandstofverbruik of het
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brandstofverbruik voor de gereden
afstand gereset.

De meeste meters en de informatie van
de boordcomputer kunnen op het display
worden geselecteerd als favoriete
weergave. Selecteer "Enkelv." als u op
het hele display één informatieveld wilt
weergeven. Selecteer "Multi" als u tot
drie informatievelden tegelijk wilt
weergeven. U kunt ook een leeg veld
selecteren.
Kies uw favoriete weergave:
•

Activiteit van tachograaf

•

Brandstofverbruik

•

Gemiddeld verbruik

•

Actueel verbruik

•

Afstand tot lege tank

•

Meters, zie Meters op pagina 63

•

Dagteller 1

•

Dagteller 2
B 774595

•

Meters voor carrosserieopbouw

► Eenheden

•

Roetniveau

•

Leeg veld

► Klimaatinstellingen, zie Instellingen in
het klimaatmenu op pagina 90

Er zijn twee snelheidsmeters in
"Favorietenscherm": een voor km/h en
een voor mph.
Doorloop de weergaven met c, d of de
omhoog/omlaag knop. Druk in om een
keuze te bevestigen. Druk op ESC om
terug te gaan naar de vorige weergave.

Instellingen

In dit menu voert u de instellingen in voor
een aantal functies. Afhankelijk van de
uitrusting van de truck zijn er
verschillende menuopties beschikbaar.
Ga voor informatie over de hier niet
gepresenteerde menuopties naar het
betreffende hoofdstuk in de
bestuurdershandleiding.
► Taal
► Scherm

Sommige instellingen houden verband
met de bestuurderskaart en worden in de
truck opgeslagen als persoonlijke
instellingen. De volgende keer dat
dezelfde bestuurderskaart wordt
gebruikt, komen deze instellingen weer
terug.

Taal
Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Taal

In dit menu kunt u de taal instellen. De
taalinstelling geldt voor alle displays in
de truck.

Displays
Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Scherm

► Lastindicator, zie Lastindicator op
pagina 174

In de display-instellingen kunt u:

► Voertuig, zie Antispinfunctie (TCS) op
pagina 128

•

De helderheid aanpassen.

•

De lichtsensor aan-/uitzetten.

► Tripcomputer

Als de lichtsensor aan is wordt de
instrumentenverlichting automatisch
aangepast, het instrumentenpaneel blijft
dan ook bij een sterke lichtinval goed

► Rijtijdalarm
► Tijd en datum
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afleesbaar. Ook kunt u de helderheid
van het instrument wijzigen met de
regelknop op de lichtschakelaar, zie
pagina 82. Als de regelknop op een
hoog helderheidsniveau is ingesteld,
heeft de lichtsensor minder effect.

Tripcomputer
Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Tripcomputer

Hier kunt u ervoor zorgen dat in
wagenparkinstellingen, de waarden voor
brandstofverbruik in de boordcomputer
worden gereset, evenals de
gebruiksgegevens.
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Wagenparkinstellingen
Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Tripcomputer
Voertuiginstelling.

Dit menu is door een wachtwoord
beveiligd. De wagenparkinstellingen
bieden het transportbedrijf de
mogelijkheid om het rijgedrag te
controleren door grenswaarden in te
stellen voor motortoerental en rijsnelheid
en een doelwaarde voor het
brandstofverbruik. Overschrijdingen van
de waarden voor motortoerental of
65
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rijsnelheid worden geregistreerd, zie
pagina 67.

•

volume (liter, US gallon of IMP
gallons)

Bij aflevering vanaf de fabriek is het
wachtwoord: 0000.

•

brandstofverbruik (km/l, l/100 km,
mpg US gallon of mpg IMP gallon)

Tijd & datum

•

gewicht (kg of pounds)

•

druk (psi of bar).

Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Tijd en datum

Stel de notatie van tijd en datum in die
op het display moet worden
weergegeven.
De datumweergave kan worden
geselecteerd als favoriete weergave.
Instellingen voor tijd en datum worden
gemaakt in de tachograaf. Voor de
tachograaf gelden afzonderlijke
gebruiksinstructies, u vindt deze in het
bergvak aan de buitenkant van de
handleidingmap.

Eenheden
Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Eenheden

Kies welke eenheid het display moet
tonen voor
•

afstand (km of mijl)

•

rijsnelheid (km/h of mph)

Onderhoud
Informatie over onderhoud en het
gebruik van de truck staat in dit menu bij
elkaar. Voor nadere informatie over de
hier niet gepresenteerde menuopties
gaat u naar het betreffende hoofdstuk in
de bestuurdershandleiding.
►Voertuigberichten, zie
Voertuigmeldingen op pagina 66
►Gebruiksgegevens, zie
Gebruiksgegevens op pagina 67
►Remslijtage, zie Remvoeringen op
pagina 264
►Voertuiggegevens, zie
Voertuiggegevens op pagina 67

Bestuurdersinfodisplay
Onderhoud
Voertuigberichten

Voertuigmeldingen worden getoond op
het bestuurdersinfodisplay, soms zal
tegelijkertijd ook een symbool oplichten
in het instrumentenpaneel. Bevestig de
ontvangst van de melding met ESC
nadat u deze hebt gelezen.
Meldingen worden in dit menu
opgeslagen en een symbool op de
onderste rij van het display geeft aan dat
een of meerdere voertuigmeldingen
actief zijn. De meldingen staan op
volgorde gesorteerd, naargelang de
ernst ervan. U doorloopt de meldingen
met de omhoog/omlaag toets. Het
symbool blijft staan zolang op de
melding nog geen actie is ondernomen
en is telkens zichtbaar wanneer de truck
weer wordt gestart.

►Diagnose, zie Diagnose op pagina 67
►Water aftappen
►Ondrhdsgeg. reset, zie Herstellen
servicegegevens op pagina 68
► Regeneratie
►SW-update, zie Software bijwerken op
pagina 68
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Voertuigmeldingen

Rood symbool

Geel symbool

Wit symbool

Symbolen voor actieve
voertuigmeldingen:
B 774595

•

Rode waarschuwingsmelding (zeer
ernstig).

•

Gele waarschuwingsmelding
(gemiddeld ernstig).

•

Witte informatiemelding (minder
ernstig).

Gebruiksgegevens
Bestuurdersinfodisplay
Onderhoud
Gebruiksgegevens

Informatie over het gebruik van de truck
tijdens het rijden wordt verzameld in de
gebruiksgegevens.

•

Duur PTO-gebruik

•

Brandstof verbruikt tijdens PTOgebruik

•

Cruise control-tijd

De getoonde informatie is dat wat sinds
de laatste reset werd opgeslagen.
Door lang drukken op OK in een van de
weergaven, wordt het dialoogvenster
geopend voor het resetten van de
gebruiksgegevens. De volgende
menustap voor het resetten is door een
wachtwoord beveiligd. Bij aflevering
vanaf de fabriek is het wachtwoord:
0000.

Voertuiggegevens

•

Afstand

•

Gemidd. brandstofverbrk

•

Brandstof verbruikt

•

Duur te hoog toerental

•

Oneconomisch toerental

•

•

Brandstof verbruikt bij
oneconomische toeren

•

Brandstofverbruik

•

Motoruren

•

Gemiddelde snelheid

•

Stationaire draaitijd

Bestuurdersinfodisplay
Onderhoud
Voertuiggegevens

Afstand

•

Duur te hoge snelheid

•

Gebruikstijd PTO

•

Motoruren

•

Motoromwentelingen

•

Stationair-tijd

•

Brandstofverbr stationair

De getoonde informatie omvat de totale
motorwaarden die tot dan toe tijdens de
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levensduur van de motorregeleenheid
zijn geregistreerd.

Diagnose
Bestuurdersinfodisplay
Onderhoud
Diagnose

Informatie over de regeleenheden in de
truck vindt u op deze plek. Wanneer voor
een regeleenheid een of meerdere
foutcodes actief zijn, staan deze ook hier
vermeld.
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De "Instrumenttest" menuoptie geeft de
mogelijkheid om instrumenten en
luidsprekers aan een aantal tests te
onderwerpen.
•

Symbooltest - Laat alle symbolen en
controlelampjes in het
instrumentenpaneel branden.

•

Metertest - De meternaalden
bewegen eerst langzaam en dan
vlug van de minimum- naar de
maximumwaarde.

•

Displaytest - Alle weergaven in het
instrumentenpaneel en alle
segmenten in het linkerdisplay en het
centrale display gaan branden.
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•

Luidsprekertest - De luidspreker in
het instrumentenpaneel en het
radiogeluid worden getest.

Druk op ESC om een test te annuleren.

Herstellen servicegegevens
Bestuurdersinfodisplay
Onderhoud
Ondrhdsgeg. reset

NB
Parkeer het voertuig voordat u de software
bijwerkt. Tijdens het bijwerken van de
software kunt u de motor niet starten.

Bijwerken software starten
Bestuurdersinfodisplay
Onderhoud
SW-update

1

Zet de onderhoudsgegevens terug na
vervanging van het droogmiddel in de
luchtdroger, zie Luchtdroger controleren
op pagina 263.

Ga in de bestuurdersinfodisplay naar
"Onderhoud".

2

Selecteer "SW-update" (alleen
mogelijk als de motor is
uitgeschakeld). De verwachte
downloadtijd verschijnt.

Software bijwerken

3

Bevestig met "Ja" (u kunt ook "Nee"
of "Later" selecteren). Als u "Nee"
selecteert, verdwijnt de optie voor
bijwerken.

4

Volg de instructies op de display om
het alarm in onderhoudsmodus te
zetten.

Wanneer het bericht "SW-update" in de
bestuurdersinfodisplay verschijnt, kunt u
nieuwe software naar de truck
downloaden.
Zet de motor uit en draai het contactslot
in "Rijmodus" voor het bijwerken van de
software.
Het bijwerken van de software duurt
maximaal 60 minuten.

5

Voer de PIN-code in.

Laat tijdens het downloaden het
contactslot in stand "Rijmodus" staan.
Mogelijk wordt het scherm gedurende
enkele minuten zwart.
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Na het bijwerken

Zodra het downloaden gereed is,
verschijnt het bericht "SW is succesvol
geïnstalleerd".

Volg de aanwijzingen op de display om
de onderhoudsmodus in het alarm te
deactiveren.

Symbolen
De volgende symbolen staan mogelijk op
de onderste rij in het
bestuurdersinfodisplay, deze geven de
status van bepaalde functies aan.
Afhankelijk van de uitrusting van de truck
kunnen andere symbolen worden
getoond.
Symbolen voor
carrosseriebouwerfuncties kunnen
eveneens verschijnen, zie de
afzonderlijke instructies voor uitrusting
van de carrosseriebouwer.

NB
Als de instrumentenverlichting in
nachtmodus staat wordt de weergave van
bepaalde symbolen uitgeschakeld.

B 774595

Symbool

Betekenis
Voertuigmeldingen, zie
pagina 66

Symbool

Betekenis
Storing in stabiliteitssysteem

Betekenis
Motor starten geblokkeerd

Wisselen naar ander display

Stabiliteitssysteem
ingeschakeld (knippert), zie
ESP op pagina 132

Werking tractieregeling, zie
Antispinfunctie (TCS) op
pagina 128

ABS-storing, truck, zie ABS
op pagina 132

Dynamische bochtverlichting

Automatische werking van
sperdifferentieel, zie
Automatische werking van
sperdifferentieel DLC (Diff
lock control) op pagina 135

ABS-storing, trailer

Airbagsysteem

Niveauregeling lading niet
toegestaan

Storing in remsysteem, zie
Controleren van wielremmen
op pagina 133

Hoge uitlaattemperatuur, zie
Algemeen op pagina 206

Niveauregeling voor
veerboottransport, zie
Vervoer op veerboten op
pagina 160

ABS gedeactiveerd

Hulp bij rijstrookwisseling

Hellingremfunctie, zie
Hellingstarthulp op
pagina 131
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Symbool

Betekenis
Tijdelijke
rijsnelheidsbegrenzing

Symbool

Betekenis
Startblokkering

Constant brandend:
Strekrem

Tijdschakelklok
motorverwarming

Knipperend: De bedrijfsrem
van de trailer wordt als
parkeerrem, zie Parkeerrem
op pagina 77 gebruikt
Water aftappen

Tijdschakelklok
parkeerverwarming

Symbool

Betekenis
Waarschuwing aanrijding
met activering noodstoprem,
zie Collision warning with
emergency brake
(waarschuwing aanrijding
met activering noodstoprem)
op pagina 149

Wekker
Brandstofsysteem
ontluchten, zie Ontluchten
op pagina 234
Niveauregeling lading,
handmatige modus, zie
Rijden met een truck met
luchtvering op pagina 157
PTO

Probleem met
emissieregeling, zie SCRsysteem controleren op
pagina 204
Rijstrookondersteuning, zie
Lane Keeping Support
(rijstrookondersteuning) op
pagina 153
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Secundair display

Bedieningspaneel

Om een niveau terug te gaan drukt u op
ESC. Houd de knop ingedrukt om naar
het hoofdmenu te gaan.
Gebruik de aan/uit knop om de huidige
functie uit te zetten en het hele systeem
af te sluiten.

Stuurwielbediening

Op het secundaire display verschijnt
informatie van het infotainmentsysteem,
zoals het audiosysteem en de telefoon,
maar ook van Dynafleet, het
navigatiesysteem en de camera's, als
deze functies aanwezig zijn. Het display
beschikt over een eigen menu en kan
met behulp van een pop-up voor elke
functie meldingen weergeven.

Het bedieningspaneel bevat knoppen
voor de radio, de mediaspeler en de
telefoon. Bij een druk op de knop
verschijnt een selectiemenu op het
display. Door meermaals te drukken
doorloopt u de verschillende functies
binnen de onderdelen. Het telefoonmenu
opent rechtstreeks.

Navigeren in het display

1

Navigeer binnen het displaymenu met
behulp van het bedieningspaneel of via
de stuurwielbediening.

Wisselen tussen navigatie in het
bestuurdersinfodisplay en het
secundaire display.

2

Naar links gaan.

Bedieningspaneel

3

Escape (annuleer/ga terug).

4

Naar rechts gaan.

5

Omhoog/omlaag gaan. Selectie
bevestigen/OK (indrukken).

Draai de OK-knop om omhoog en
omlaag door de menu's te gaan. Bij
eenmalig indrukken bevestigt u een
keuze.
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Menu

Afhankelijk van de uitrusting van de truck
kan het secundair display andere
menuopties tonen. Als een menuoptie
grijs is, betekent dit dat deze functie niet
beschikbaar is.
► Telefoon
► Audio:
Cd, zie Cd-speler op pagina 186, Radio,
zie AM/FM op pagina 182, iPod/USB/
AUX, zie Mediaspelers op pagina 188,
Audio-instellingen, zie Audio-instellingen
aanpassen op pagina 191
► Dynafleet
► Navigatie
► Camera's
► Wekker
► Instellingen

Wekker

Symbool voor ingeschakelde wekker.

Instellingen
Secundair display
Instellingen
Helderheid

De helderheid van het display kan via
het menu worden ingesteld. Gebruik de
omhoog/omlaag knop om de helderheid
naar wens in te stellen. Bevestig met
"OK".
De contrastwaarde van het display wordt
op dezelfde wijze ingesteld.
De lichtsterkte verandert ook als de
instrumentenverlichting wordt aangepast
met de regelknop op de lichtschakelaar,
zie pagina 82.

In het menu voor de wekker kunt u deze
instellen, de tijd veranderen,
wekherhalingen instellen, het weksignaal
selecteren of de wekker uitzetten.
Een symbool in de bovenste displayregel
geeft aan dat de wekker is ingeschakeld.
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Persoonlijke instellingen

De functie maakt opslaan mogelijk van
bepaalde instellingen van de bestuurder
voor zijn truck. Via de bestuurderskaart
bepaalt het systeem welke instellingen
bij het opstarten moeten worden
geactiveerd.
Als de truck met deze functie is uitgerust,
wordt de melding "Persoonlijke
instellingen geactiveerd" in het
bestuurdersinfodisplay getoond zodra de
truck wordt gestart en de
bestuurderskaart in de tachograaf wordt
geplaatst. Als de functie in de truck niet
beschikbaar is, kan deze door een
erkende Volvo-garage worden
geactiveerd.

•

Bestuurdersinfodisplay (eenheden,
taal, weergave tijd en datum,
favoriete weergave).

•

Cruise control (gekozen snelheid).

Denk eraan om de instellingen die u als
persoonlijke instelling, zoals de wekker,
opgeslagen wilt hebben, in te stellen
voordat het contact wordt uitgezet.
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NB
Alleen instellingen gerealiseerd in
functiemodus (2), Rijden, of hoger worden
opgeslagen.
Voor nadere informatie over de
verschillende functiemodi, zie
Functiestanden op pagina 102.

Opgeslagen instellingen

Als een instelling in een van de volgende
systemen wordt gewijzigd, wordt deze
direct als persoonlijke instelling
opgeslagen:
•

Wekker

•

Rijtijdwaarschuwing
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Stuurwiel
Het stuurwiel verstellen

Het stuurwiel kan verticaal en in
lengterichting versteld worden en de
hoek kan worden aangepast.

Stuurwielbediening
Toetsenblok links

Snelheid verhogen/verlagen (op/
neer). Snelheid selecteren
(indrukken).

Toetsenblok rechts

1 Verstel eerst de stoel, zie

Bestuurdersstoel op pagina 92.

2 Trap het pedaal (1) helemaal in.

3 Verstel het stuurwiel naar de
gewenste hoogte en bereik.

4 Laat het pedaal los. Het stuurwiel
vergrendelt in de nieuwe positie.

1

Adaptive cruise control (ACC)
aanzetten.

2

Cruise control (CC) aanzetten.

1

Song wijzigen/zoeken.

2

Wisselen tussen navigatie in het
bestuurdersinfodisplay en het
secundaire display.

3

Song wijzigen/zoeken.

3

De volgafstand wijzigen.

4

Cruise control uitschakelen.

5

Teruggaan naar de vorige ingestelde
rijsnelheid.

6

Wijzigen van de toegestane
snelheidsoverschrijding.

4

Naar links gaan.

5

Escape (annuleer/ga terug).

7

Telefonische oproep beantwoorden.

6

Naar rechts gaan.

8

Telefoongesprek beëindigen.

7

Geluidsvolume verlagen.
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8

Geluidsvolume verhogen.

9

Omhoog/omlaag gaan. Selectie
bevestigen/OK (indrukken).

Claxon
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Druk op het middengedeelte of op een
van de onderste knoppen op het
stuurwiel om een signaal te geven.
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Richtingaanwijzers

De hendel heeft zowel omhoog als
omlaag twee standen. Twee daarvan zijn
veerbelast en er zijn twee vaste standen.

1

Rechter richtingaanwijzersignaal.
De richtingaanwijzer knippert zolang
de hendel in de veerbelaste stand
wordt gehouden. Beweeg de hendel
naar de veerbelaste stand en laat los
om de richtingaanwijzer vijf keer te
laten knipperen.

2

Signaal voor rechts afslaan.

3

Linker richtingaanwijzersignaal.
De richtingaanwijzer knippert zolang
de hendel in de veerbelaste stand
wordt gehouden. Beweeg de hendel
naar de veerbelaste stand en laat los
om de richtingaanwijzer vijf keer te
laten knipperen.

4

Signaal voor links afslaan.
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Voorruitwissers
1

Wissen van voorruit op normale
snelheid zolang de hendel in de
veerbelaste stand wordt gehouden.

2

Intervalwissen

3

Voorruit wissen, normale snelheid

4

Voorruit wissen, hoge snelheid

5

Duimwieltje

Gebruik het duimwieltje om de intervaltijd
voor intervalwissen in te stellen. Door in
opwaartse richting te draaien wordt de
intervaltijd verkort.

B 774595

Ruitensproeier
Trek de hendel naar u toe om de
voorruitsproeier, de voorruitwissers en
de koplampsproeiers te activeren.

Parkeerrem

Automatisch vrijgeven

De parkeerrem kan automatisch worden
vrijgegeven.
1

Sluit de portieren en start de motor.

2

Schakel een versnelling in.

3

Trap het gaspedaal in.

De parkeerrem wordt niet automatisch
vrijgegeven wanneer er een portier open
staat. Het bestuurdersinfodisplay toont
een melding wanneer automatische
vrijgave niet mogelijk is.

De parkeerrem vrijgeven
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VOORZICHTIG
Als de parkeerrem niet onmiddellijk wordt
vrijgegeven, stop dan met rijden en zet de
parkeerrem handmatig vrij of controleer de
condities voor automatisch vrijgeven. De
koppeling en de aandrijflijn kunnen anders
beschadigd raken.

Handmatig vrijgeven
1

Houd uw voet op het rempedaal.

2

Druk de hendel voor de parkeerrem
omlaag en laat los.

Het symbool in het instrumentenpaneel
en het controlelampje in de hendel gaan
uit.
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NB
Vrijgeven van de parkeerrem is alleen
mogelijk met de contactsleutel in de stand
"Accessoires" of hoger.
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Bij een storing in het
bedrijfsremsysteem

Wanneer het display een storing
aangeeft in het bedrijfsremsysteem,
moet de hendel iets langer worden
neergedrukt en dan losgelaten om de
parkeerrem vrij te geven.

Symbool in instrumentengroep

GEVAAR

Automatisch bekrachtigen

Controleer voordat u uit de cabine stapt
altijd of het symbool in het
instrumentenpaneel en het controlelampje
in de hendel voor de bekrachtigde
parkeerrem aan zijn.

De parkeerrem wordt automatisch
bekrachtigd.
•

Draai de contactsleutel naar de stand
0.

De rem wordt bekrachtigd, in het
instrumentenpaneel licht een symbool op
en het rode controlelampje in de hendel
gaat aan.

Waarschuwingssignaal

Het waarschuwingssignaal klinkt
wanneer de bestuurder de
bestuurdersplaats of de cabine verlaat
zonder de parkeerrem te activeren.

NB
Het controlelampje in de hendel licht even
op nadat de sleutel uit het contactslot is
genomen.

Handmatig bekrachtigen
•

Trek de hendel naar de eindstand
(voorbij de klik) om de parkeerrem te
bekrachtigen.

NB
Tijdens het rijden kunnen trekker en trailer
geleidelijk worden geremd door aan de
hendel te trekken. Ook als de hendel naar
de eindstand (voorbij de klik) is getrokken,
wordt de rem vrijgegeven wanneer u de
hendel loslaat bij rijsnelheden hoger dan 7
km/h.

Servicemodus

Om de automatisch bekrachtigde
parkeerrem vrij te geven, houd u de
hendel voor de parkeerrem neergedrukt
en draait u tegelijkertijd de contactsleutel
naar de stand 0.

De rem wordt bekrachtigd, in het
instrumentenpaneel licht een symbool op
en het rode controlelampje in de hendel
gaat aan.
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Een melding op het
bestuurdersinfodisplay geeft aan dat de
parkeerrem in de servicestand staat.
De servicestand wordt beëindigd als de
parkeerrem handmatig wordt bekrachtigd
of zodra de rijsnelheid hoger wordt dan
30 km/h.

Activeren

De bedrijfsrem van de trailer wordt
bekrachtigd met de trailerfunctie van de
hulpremhendel.
1

Bekrachtig de parkeerrem van de
truck.

2

Trek de hulpremhendel minstens 2
seconden naar u toe naar de tweede
stand en laat los.

VOORZICHTIG
De akoestische waarschuwing van de
parkeerrem is in de servicestand niet
actief.

Parkeren met ingeschakelde
trailerrem
Om te garanderen dat bij het parkeren
van een voertuigcombinatie de
remkracht niet afneemt ingeval van een
luchtlekkage, worden bij parkeren alleen
de remmen op het voertuig bekrachtigd.
In sommige situaties, zoals bij parkeren
op een gladde ondergrond of een steile
helling met een zware trailer, is het
gunstig om ook de bedrijfsrem van de
trailer te bekrachtigen.

GEVAAR
Uiteindelijk zal de remdruk vanuit de trailer
ontsnappen. Deze methode moet daarom
alleen tijdelijk worden gebruikt en terwijl de
motor draait. Als de voertuigcombinatie op
deze manier moet worden geparkeerd
(zonder dat de motor draait), plaats dan
wielblokken of controleer of de
voertuigcombinatie ook geparkeerd blijft
(dus niet gaat rollen) zonder
ondersteuning door de trailerremmen.
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Het symbool op het bestuurdersinfodisplay
knippert terwijl de rem is geactiveerd

De trailerrem vrijgeven
•

Trek de hulpremhendel minstens 2
seconden naar u toe en laat los.

De rem wordt ook vrijgegeven wanneer:
•

De parkeerrem wordt gelost of

•

De contactsleutel naar de stand "
Verblijven" of naar de stand
"Accessoires" wordt gedraaid.

Vereisten voor gebruik van de
bedrijfsrem van de trailer:
•

Contactsleutel in de stand "Rijden".

•

Parkeerrem bekrachtigd.

Provided by Volvo Trucks
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Hulpremmen

Remprogramma

Hulprem op het centrale display.

Automatische stand A

A

Automatische stand

0

Hulprem vrijgegeven

1-3

Standen voor handbediening

B

Remprogramma

Naar u toe

Trailerrem

Een cijfer of letter op het centrale display
geeft aan in welke stand de hendel staat.
Als de functie actief is, wordt het
symbool voor de hulprem getoond.

In stand 'A' werkt de hulprem in
combinatie met de gewone wielremmen
wanneer de bestuurder het rempedaal
intrapt ('Brake blending').

Standen voor handbediening 1-3

De remkracht van de hulprem neemt toe
bij elke volgende stand van de hendel.
Laat het gaspedaal opkomen om de
hulpremmen te activeren.
Om te zorgen dat de hulpremmen
functioneren als het gaspedaal wordt
losgelaten, moet
•

een versnelling zijn ingeschakeld;

•

het motortoerental hoger zijn dan
1000 omw/min; liever echter zo hoog
mogelijk, zonder dat de toerenteller
in de rode zone komt

•

de cruise control moet zijn uitgezet.
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1

Zet de hendel in de stand
automatisch of in de stand
handbediening.

2

Druk knop "B" in op het uiteinde van
de hendel.

3

De aanduiding B is zichtbaar op het
centrale display.

Als het remprogramma actief is, schakelt
de versnellingsbak naar de versnelling
die een optimale aanvullende
remwerking biedt.
Het remprogramma wordt uitgezet door
opnieuw op knop "B" te drukken of door
het gaspedaal in te trappen.

Trailerrem

Met de trailerrem kunt u de remmen en
koppeling testen wanneer een andere
trailer wordt aangekoppeld.

Trek de hendel naar u toe naar de eerste
of tweede stand om de trailerrem te
activeren.
De rem kan alleen worden geactiveerd
bij een rijsnelheid van minder dan
4 km/u. De rem wordt vrijgegeven zodra
de rijsnelheid hoger wordt dan 7 km/u of
als de hendel wordt losgelaten.

B 774595

Trailerrem als parkeerrem

De bedrijfsrem van de trailer kan ook
worden gebruikt als ondersteuning van
de normale parkeerrem, zie pagina 79.

Portier, bedieningspaneel

drukken. Deze functie heeft een
knelbeveiliging.
Het raam in het bijrijdersportier wordt
met de hand gesloten.

5. Verstelknop voor buitenspiegels

Stel de stand van de geselecteerde
buitenspiegel af met de joypadbediening.

6, 7, 8 en 9. Elektrisch bediende
spiegels

Selecteer de in te stellen spiegel met de
knoppen 6, 7, 8 of 9. Het lampje in de
knop gaat aan.
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Stel de stand van de spiegel af met de
joypadbediening (5).

1. De portieren vergrendelen

Vergrendel beide portieren door eenmaal
op de vergrendelknop te drukken.

2. De portieren ontgrendelen

Ontgrendel beide portieren door de
ontgrendelknop eenmaal in te drukken.

3 en 4. Elektrische raambediening

10 en 11. Verwarmde
buitenspiegels

Druk op knop 10 om de spiegels te
verwarmen. De verwarming blijft aan tot
de motor wordt uitgezet.
Druk op knop 11 om de spiegels 30
minuten lang te verwarmen.

De elektrische raambediening wordt
bediend met de knoppen 3 en 4.

Raam openen:
Door de knop kort in te drukken gaan
beide ramen automatisch open.
Raam sluiten:
Het raam in het bestuurdersportier gaat
automatisch dicht door de knop kort in te
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Verlichting
Lichtschakelaar

Displays op pagina 65 en secundair
display, zie Instellingen op pagina 72.

Grootlicht

Instrumentenverlichting in
nachtmodus

Als de instrumentenverlichting in de
nachtmodus staat, wordt alleen de
belangrijkste informatie getoond, zoals
de rijsnelheid. Sommige informatie is in
deze modus niet zichtbaar.

Instrumentenverlichting, dimmer

De helderheid van de
instrumentenverlichting kan worden
ingesteld. Vanuit de ingestelde waarde
wordt de helderheid vervolgens
automatisch verhoogd in een zeer lichte
omgeving.

Selectie van koplampen

A. Positieverlichting.
1

Instrumentenverlichting dag/nacht,
instellingen. Druk op het duimwieltje.

2

Instrumentenverlichting, dimmer.

3

Lichtschakelaar.

4

Schakelaar voor
waarschuwingsknipperlichten.

5

Mistachterlicht.

6

Mistlampen voor.

B.Dagrijverlichting.
C. Dimlicht/grootlicht.
D. Grootlicht en hulpverlichting
(schijnwerpers).

Grootlicht

Om met grootlicht een kort lichtsignaal te
geven, trekt u de grootlichthendel één
positie naar u toe. Deze positie is
veerbelast.
Voor continu grootlicht trekt u de
grootlichthendel naar u toe naar de
eindpositie. Deze positie is veerbelast.
Uitschakelen van grootlicht gebeurt op
dezelfde wijze.

NB
Sommige schijnwerpers moeten
bovendien nog worden geactiveerd via
een knop op het dashboard.

De helderheid van de displays kan ook in
het desbetreffende menu worden
gewijzigd: bestuurdersinfodisplay, zie
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Algemeen

Op de volgende bladzijden vindt u
schakelaars die mogelijk in uw truck zijn
geïnstalleerd.

Welke schakelaars in uw truck aanwezig
zijn hangt af van de truckuitrusting, dit
kan dus afwijken van de onderstaande
tabel.

Verplaatsbare schakelaars

De montagelocatie van de meeste
schakelaars is gemakkelijk aanpasbaar
aan uw wensen. Enkele schakelaars
kunnen om veiligheidsredenen niet
worden verplaatst. Neem contact op met
een erkende Volvo-garage voor nadere
informatie.

Lane Change Support Forward Collision
Warning (waarschuwing
(hulp bij
rijstrookwisseling) (LCS) aanrijding met voorligger)
(FCW)

Dakraam

Zonnescherm

Kantelen cabine

Bewegingsdetector uit

Kraan

Laadklep

Slipbeveiliging, ketting

Slipbeveiliging,
zandstrooier
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Lane Keeping Support
Driver Alert Support
(rijstrookondersteuning)
(attentiefunctie
bestuurder) (DAS), zie (LKS), zie Systeem voor
bestuurderondersteuning
Systeem voor
bestuurderondersteuning op pagina 145
op pagina 145
Verminderde
tractieregeling, zie
pagina 128

Hellingremfunctie, zie
Hellingstarthulp op
pagina 131

Parkeerverwarming
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Laadbakvergrendeling

Verstelling,
koppelschotel

ADR-hoofdschakelaar

Stuurslot, trailer

Noodknop, Volvo Action Waarschuwingsknipperlic
hten
Service, zie pagina 3

Aan versnellingsbak
gemonteerde PTO

Aan motor gemonteerde
PTO

Waarschuwingsfunctie bij Waarschuwingslamp,
achteruitrijden, zie
dak
pagina 42

Hulpverlichting,
koplampen

Static Cornering Light
(statische
bochtverlichting)

Globetrotter-aanduiding

Koplampen, dak

Koplampen, voorkant

Interieurverlichting, nacht

Ploegverlichting

Verlichting uit (militair)

Werkverlichting,
achterkant cabine

Werkverlichting,
koppelschotel

Identificatieverlichting
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Interieurverlichting

Automatische interieurverlichting, zie Lichtknop op
het frontpaneel op pagina 91
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Achteruitrijverlichting

Automatische
achteruitrijverlichting

Schakelaar, hoogte voor Knielstand
veerboot

Alternatieve laadhoogte Regeling laadhoogte

Sperdifferentieel, achterkant, zie pagina 134

Alternatieve rijhoogte

Automatische
motortoerentalregeling

Tijdelijke
rijsnelheidsbegrenzing

Spreidbalk, trailer

Brandstofverwarming

All-wheel-aandrijving

Stuurslot, achteras
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Klimaatregelsysteem

Met het klimaatregelsysteem wordt de
lucht in de cabine gekoeld, verwarmd of
ontvochtigd. Sensors meten de
temperatuur in de cabine om de
luchttoevoer naar de cabine te kunnen
regelen op basis van de
weersomstandigheden buiten.

Bedieningspaneel

Wanneer het buiten heet is, kan er wat
condensvocht onder de truck vandaan
druppelen.
Het systeem onthoudt de instellingen
van het klimaatregelsysteem wanneer de
truck wordt uitgezet. De volgende keer
dat de truck wordt gebruikt, komen deze
instellingen weer terug.

Locaties van sensors
•

Een temperatuursensor bevindt zich
op het dashboard, naast de 12 V en
24 V accessoire-aansluitingen.

•

Een zonlichtsensor is gemonteerd
bovenaan middenop het dashboard,
deze meet de inval van zonlicht in de
cabine.

NB
1

Ventilatorsnelheid

2

Recirculatie van lucht

3

Display, geeft de ventilatorsnelheid
en temperatuur weer

4

Maximale ontdooiing

5

Temperatuur

6

AUTO-functie

7

Luchtverdeling (ramen, ventilatie,
vloer)

8

Airconditioning (AC)

Bedek of blokkeer de sensors niet met
kleding of andere voorwerpen. Plaats ook
geen hittebronnen zoals een
koffiezetmachine of bekers met hete
dranken onder de temperatuursensor.

Het lampje in de knop brandt wanneer
de functie actief is.
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Luchtverdeling
De binnenkomende lucht wordt gefilterd
om deeltjes te verwijderen en vervolgens
verdeeld via de diverse openingen.
Zorg dat de ventilatie-openingen op het
dashboard altijd open staan. Ongeacht
hoe de luchtverdeling is ingesteld, wordt
via deze openingen altijd een geringe
hoeveelheid lucht toegevoerd voor een
optimale temperatuurverdeling in de
cabine.

NB
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Dek de ventilatie-openingen niet af met
kleding of andere voorwerpen. Monteer
optionele apparatuur of accessoires ook
niet zodanig dat ventilatie-openingen
worden afgedekt. Het goed functioneren
van de ventilatie kan dan niet worden
gegarandeerd!

VOORZICHTIG
Het is niet toegestaan om een luchtfilter
van het type O3 Air cleaner in de cabine te
monteren, omdat hiermee de
ventilatiefunctie van het
klimaatregelsysteem nadelig kan worden
beïnvloed. Ook kan zo schade worden
toegebracht aan de kunststof
oppervlakken en afdichtingen van het
dashboard.
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Instellen van de ventilatieopeningen

De luchtverdeling instellen

De knoppen van de luchtverdeling
omvatten de volgende posities:

De ventilatie-openingen aan
bestuurderszijde hebben vier standen:
1

Gesloten (0).

2

Gespreid.
Voor een gelijkmatige en tochtvrije
ventilatie. De luchttoevoer is gering
en kan niet zijdelings worden
versteld.

3

Geconcentreerd/gespreid, menging.
Maximale luchttoevoer met uniforme
verdeling, beperkt verstelbaar in
zijdelingse richting.

4

Geconcentreerd.
Geconcentreerde luchttoevoer die in
de gewenste richting verstelbaar is.

1

Ramen (ontdooien)

2

Ventilatie

3

Vloer

Ventilatie-opening aan bestuurderszijde.

Gebruik het stelwiel om de gewenste
luchttoevoer in te stellen. De
luchttoevoer is variabel instelbaar tussen
0 en de gespreide stand. De maximale
luchttoevoer is beschikbaar in de derde
stand: geconcentreerd/gespreid,
menging.
De ventilatie-openingen aan de
bijrijderzijde hebben twee standen,
gesloten en open. De luchttoevoer is
tussen deze twee standen variabel
instelbaar en kan met de knop in het
midden verticaal en zijdelings worden
gericht.

Ventilatie-opening aan bijrijderzijde.
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Instellingen
De gewenste temperatuur
instellen

NB
U selecteert de gewenste temperatuur
volgens de gevoelstemperatuur door
rekening te houden met de
omstandigheden in en buiten de truck
(zoals buitentemperatuur, windsnelheid,
zonnestraling) en niet uit te gaan van de
temperatuur die een normale thermometer
zou aangeven.

Wanneer u een instelling handmatig
aanpast, gaat het symbool AUTO op het
display uit. Andere functies worden dan
nog wel blijvend automatisch geregeld
om de gewenste temperatuur te
bereiken.
•

Controleer of alle ventilatieopeningen
in het dashboard geopend zijn.

•

Stel met de knop de gewenste
temperatuur in.

•

Druk op AUTO.

Wanneer u de ventilatorknop linksom
draait zodat de ventilatoraanduiding op
het display uit gaat, zijn de ventilator en
de aircofunctie uitgeschakeld.

De AUTO-functie regelt de
ventilatorsnelheid, de luchtverdeling en
de aircofunctie automatisch om zo de
geselecteerde temperatuur te bereiken.
Eerder geselecteerde instellingen
worden dan uitgezet.
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Instellen voor maximale koeling.
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Instellen voor maximale verwarming.

Wasem en aangevroren ijs van
ramen verwijderen
Verdeel de lucht naar de ruiten van de
truck wanneer er kans is op beslaan. Dit
voorkomt dat de ruiten beslaan en
verwijdert eenvoudiger bevriezing. Ga in
het geval van overmatig beslaan en
ijsvorming als volgt te werk:
•

Druk op "maximaal ontwasemen/
ontdooien". De ventilator gaat naar
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Klimaat
de maximale snelheid, de
aircofunctie wordt ingeschakeld en
als de luchtrecirculatie was aangezet
gaat deze nu uit.
•

Stel de temperatuur zo hoog mogelijk
in.

paneel af te sluiten en de buitenste naar
de zijruiten te richten.

NB
Gebruik de recirculatiefunctie niet in een
zeer vochtige omgeving, tijdens zware
regenval of bij een lage buitentemperatuur.
Om wasemvorming op de ruiten te
voorkomen moet er voldoende frisse lucht
toetreden en moet de airconditioning
draaien.

Reinig de voorruit aan de binnenkant
met een standaard ruitreinigingsmiddel,
zodat deze minder snel beslaat. Reinig
de voorruit vaker als er in de cabine
gerookt wordt.

Recirculatie van lucht

Instellingen in het klimaatmenu
Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Klimaatinstellingen

U kunt de volgende items in de
standaardinstellingen van het
klimaatregelsysteem wijzigen:

Als de functie voor maximaal
ontwasemen/ontdooien wordt uitgezet,
gaat het klimaatregelsysteem terug naar
de voorgaande instellingen.
Bij een koude buitentemperatuur kan de
voorruit zo warm worden dat bij een
sneeuwvlaag de sneeuw op de voorruit
smelt. De ruitenwissers kunnen dan
vastvriezen. In dit geval kan de
luchtverdeling het best worden ingesteld
naar de vloer (de functie voor
ontwasemen/ontdooien wordt dan
uitgeschakeld).
Bij koude buitentemperaturen kunnen de
zijruiten beslaan of kan hierop ijsvorming
optreden. U voorkomt dit door de
binnenste ventilatieopeningen op het

Druk op "luchtrecirculatie" om de lucht
binnen de cabine te laten circuleren.
Deze functie sluit alle
luchttoevoeropeningen er wordt gebruikt
om vieze lucht buiten te sluiten.

ventilatorsnelheid in de AUTO-functie
(Hoog, Normaal en Laag)

•

AC-modus (Economy of Standaard).
In de economy-modus wordt de
aircocompressor zo min mogelijk
gebruikt om energie te besparen.

Het AUTO-symbool op het display gaat
uit als recirculatie worden ingeschakeld.
Andere functies behalve recirculatie
worden wel blijvend automatisch
geregeld.
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Interieurverlichting

De bediening van de interieurverlichting
is opgenomen in het frontpaneel. U kunt
kiezen of de interieurverlichting
automatisch wordt ingeschakeld
wanneer het portier wordt geopend, of
wanneer de motor wordt ingeschakeld.

Verlichtingsknop op
achterpaneel
Druk de knop in het achterste paneel in
om de laatst gebruikte interieurverlichting
aan/uit te zetten.

Lichtknop op het frontpaneel
•

Druk op de knop bovenaan om de
automatische interieurverlichting aan
of uit te zetten die wordt
ingeschakeld als het portier wordt
geopend of als de motor wordt
uitgezet.

•

Druk op de knop onderaan om de
interieurverlichting aan of uit te
zetten.
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Interieurverlichting
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Stoelen
Bestuurdersstoel

Bijrijdersstoel

Overzicht

Overzicht

1

De rugleuning neerklappen.

1

De rugleuning neerklappen.

2

De stoelzitting in lengterichting
verplaatsen.

2

De stoelzitting in lengterichting
verplaatsen.

3

De hele stoel in lengterichting
verplaatsen.

3

De hele stoel in lengterichting
verplaatsen.

4

Zittingdemping.
De meest stugge instelling komt
vrijwel overeen met een vast
gemonteerde stoel.

4

Zittingdemping.
De meest stugge instelling komt
vrijwel overeen met een vast
gemonteerde stoel.

5

De stoelzitting kantelen.

5

De stoelzitting kantelen.

6

De hele stoel omhoog of omlaag
verplaatsen.

6

De hele stoel omhoog of omlaag
verplaatsen.

7

Stoelventilatie (optie).
Gebruik stand 1 voor het handhaven
van het correcte klimaatcomfort en
stand 2 voor het snel bereiken van
het correcte klimaatcomfort.

7

De lendensteun verstellen.

8

Stoelverwarming (optie).

9

Het bovendeel van de rugleuning
kantelen.

8

De lendensteun verstellen.

9

Stoelverwarming (optie).

Klap de rugleuning neer (in de stoel in de
afbeelding is de autogordel ingebouwd).

10 De hele rugleuning kantelen.

10 Het bovendeel van de rugleuning
kantelen.
11 De hele rugleuning kantelen.
Stoelschakelaars.
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Klap de rugleuning neer (in de stoel in de
afbeelding is de autogordel ingebouwd).

BESTUURDERSOMGEVING 05

Stoelen

Stoelschakelaars.
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Verblijven
Bed
Bed opklappen

Onder het bed zijn bergvakken
aangebracht. Om het bed omhoog te
zetten, pakt u de handgreep aan de
onderkant van het bed vast en trekt u
omhoog.
Ankerpunten voor bednet

Bed inklappen.

Bednet

Installeer het bednet zodat er geen
spullen van het bed af kunnen vallen. De
rugleuning van de bijrijdersbank moet
rechtop staan.
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Elektrische aansluiting

Elektrische aansluitingen (voor 24 V en
12 V) zijn aangebracht in het dashboard
en in het achterste cabinegedeelte. Deze
zijn bedoeld voor optionele apparatuur.

NB
Het aanstekercontact is niet bedoeld voor
gebruik als elektrische aansluiting.
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Elektrische aansluiting
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Zonnescherm
Zonnescherm

Gebruik de handgreep aangeduid door
de grote pijl om het zonnescherm te
laten zakken. Breng het zonnescherm
omhoog door de knop aangeduid met de
kleine pijl in te drukken.

Zijruit

De zijruiten hebben zonneschermen die
met de hand kunnen worden neergelaten
en opgetrokken.

NB
Het zonnescherm voor de zijruit kan over
maximaal 25 cm worden neergelaten.

De stand van het zonnescherm instellen

Zonnescherm, zijruit
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Alle cabines zijn uitgevoerd met een
nooduitgang via het dak, hetzij via een
vast dakraam, hetzij via een dakraam dat
als een luik kan worden geopend. Zowel
het gewone dakraam als het luikvormige
dakraam is uitgerust met getint glas.

Als u het muskietennet uittrekt, kan ook
het zonnescherm worden uitgetrokken.
Trek aan de handgreep aan het
muskietennet en zorg dat deze vast staat
voordat u aan het zonnescherm trekt.

Het dakraam openen

Het dakluik kan worden geopend en
gesloten.
U opent het dakluik door de beugel
omlaag en dan naar voren te trekken
zodat deze verticaal ligt, vervolgens duwt
u het omhoog. U sluit het dakluik door de
beugel omlaag en dan naar achter te
trekken, zodat de beugel vergrendelt.

Kantel de handgreep iets om het zonnescherm en
het muskietennet te openen.

BESTUURDERSOMGEVING 05

Dakraam

Het muskietennet en het zonnescherm uittrekken.

NB
Om het zonnescherm te openen moet u de
handgreep iets kantelen om de handgreep
terug te kunnen bewegen. Hetzelfde geldt
voor het muskietennet.
Het dakraam openen.

Muskietennet en zonnescherm

Het dakraam heeft een muskietennet en
een zonnescherm. Het muskietennet kan
worden uitgetrokken of geopend blijven.
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Opbergen
Bergvak

De truck is uitgerust met bergvakken in
het interieur en aan de buitenzijde.

Dashboard
In de ruimte in het midden van het
dashboard zijn bergvakken aangebracht.

1

Bekerhouder en bergvak (rustig
aandrukken bij de pijl).

2

Opbergbakje, de bodem kan worden
uitgetrokken (rustig op het onderste
gedeelte van de afdekplaat drukken).

3

Bagageruimte
U opent de bagageruimte door aan de
draad nabij het portier te trekken. Bij de
eerste klik blijft het luik nog vergrendeld.
Trek nog eens aan de kabel om het luik
te openen.
De bagageruimte van de truck bevat de
twee gevarendriehoeken en andere
apparatuur voor noodgevallen.

Draad voor openen van bagageluik.

Bergvak (druk op de knop aangeduid
door de pijl).
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Stroomvoorziening
Functiestanden

De truck heeft veel systemen die veel
van de accu's vergen. Er zijn
verschillende functiemodi beschikbaar,
zodat u het verbruik kunt beheersen en
ervoor kunt zorgen dat de accu's
voldoende stroom leveren om de motor
te starten. Deze modi sluiten aan op de
functies die u onder verschillende
omstandigheden nodig hebt.

Voorbeelden van actieve functies: Alarm,
centrale vergrendeling.
De truck wordt na 12 uur automatisch
naar stand "Geparkeerd" geschakeld als
de sleutel in stand "0" staat of wordt
uitgenomen.
De schakelklokwaarde van 12 uur kan
worden aangepast in een erkende Volvogarage. Bedenk daarbij wel dat er bij
verlenging van deze periode een risico
bestaat dat de accu's ontladen.
Als de hoofdschakelaar wordt uitgezet,
gaat de truck direct naar de
functiemodus "Geparkeerd" , zie
Hoofdschakelaar op pagina 103.
De tijdschakelklok is niet actief als de
hoofdvoeding is uitgeschakeld.

Verblijven (0)

De functies die nodig zijn voor een
verblijf in de cabine zijn actief.

0: Geparkeerd/Verblijven
1: Accessoires
2: Rijden
3: Starten

Geparkeerd (0)

Het aantal gebruiksfuncties is minimaal.
Deze functie gebruikt u terwijl de truck
geparkeerd staat en niet wordt gebruikt.

Voorbeelden van actieve functies: Radio,
interieurverlichting, verwarming, wekker,
laadklep.
"Verblijven" wordt geactiveerd met de
sleutel in stand "0" of bij uitnemen van
de sleutel. Deze functie is afgestemd op
één nachtelijke stop en bij een normaal
stroomverbruik.

Sommige carrosseriebouwerfuncties
blijven alleen 4 uur lang actief.
Ook bij ontgrendelen met de
afstandsbediening wordt "Verblijven"
geactiveerd.

NB
De verwarming, tv, koelkast en magnetron
verbruiken veel stroom. Gebruik deze
daarom in beperkte mate als er alleen
stroomvoorziening is vanaf de accu's in de
truck.

Accessoires (1)

De functies die nodig zijn om met de
truck te werken terwijl de motor is
uitgezet.
Voorbeelden van actieve functies:
Dynafleet, achterkleplift, werkverlichting,
radio, interieurverlichting, verwarming,
wekker.
"Accessoires" wordt geactiveerd met de
sleutel in de stand "1". Deze functiestand
blijft actief zolang de sleutel in stand "1"
blijft.

Na 12 uur schakelt de truck naar de
functie "Geparkeerd". Om terug te gaan
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naar "Verblijven" steekt u de sleutel weer
in het contactslot om deze functie 12 uur
langer te activeren.
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Rijden (2)

Alle functies zijn actief. De truck is klaar
om te starten of is al gestart.
"Rijden" wordt geactiveerd met de sleutel
in stand "2".

Starten (3)

De startmotor werkt. Veel functies zijn
tijdelijk uitgezet om te garanderen dat de
motor kan worden gestart.

Hoofdschakelaar

Door binnen twee seconden tweemaal
op de vergrendelknop van de
afstandsbediening te drukken kunt u de
truck direct in de functiemodus
'Parkeren' zetten. De richtingaanwijzers
lichten eenmaal lang op om aan te
geven dat de truck vergrendeld is en
vervolgens viermaal kort om aan te
geven dat de truck in de functiemodus
'Parkeren' staat.

"Starten" wordt geactiveerd met de
sleutel in de veerbelaste stand "3".

Denk eraan dat de hoofdschakelaar niet
fungeert als hoofdschakelaar voor de
accu's.

Druppelladen

De accu ontkoppelen

Volg de aanbevelingen voor
druppelladen om de accu's in goede
conditie te houden, zie Accu's op
pagina 239.

NB
Maak de accukabels los als ontkoppelen
van de accu vereist is, bijvoorbeeld bij een
reparatie of langdurig parkeren van de
truck. Het elektrisch systeem moet daartoe
in de functiestand Geparkeerd staan.
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Stroomvoorziening

De vergrendelknop twee keer indrukken.

Wanneer de hoofdschakelaar weer wordt
ingeschakeld, gaat de truck naar de
functiestand "Verblijven", of naar de
functiestand die overeenkomt met de
stand van de contactsleutel.

De accu ontkoppelen

Ga als volgt te werk om de accu te
ontkoppelen:
1

Zet de hoofdschakelaar uit.

2

Wacht 30 seconden.

3

Maak de minkabel los van de accu.
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Dagelijkse inspectie van de truck
De inspectie gebeurt optimaal als de
onderstaande punten in de cabine
worden uitgevoerd en u vervolgens om
de truck heen loopt. Begin bij het
bestuurdersportier en loop vervolgens
om de voorkant en rondom de truck.
•

Bekrachtig de parkeerrem.

•

Zet de verlichting aan.

•

Zet de waarschuwingsknipperlichten
aan.

•

Controleer op eventuele
foutmeldingen.

Wanneer het vloeistofpeil daalt naar
het laagste alarmniveau, worden de
koplampsproeiers uitgeschakeld en
krijgt de voorruitsproeier voorrang.
Onder de vuldop zit een filter. Vul
geen sproeivloeistof bij zonder het
filter te gebruiken.

Klap de treeplank uit.

NB

Let vooral op foutmeldingen over het
motorolieniveau en over het
koelvloeistofniveau.

Houd u vast aan de handvatten onder de
voorruit, nooit aan de spiegels of andere
onderdelen van de truck.

Voor koelvloeistof, zie pagina 261.
Voor motorolie, zie pagina 251.

Controleren
1 Verlichting

De koplampen en andere verlichting
moeten functioneren. Indien nodig,
zie Gloeilampen vervangen op
pagina 221.

2 Sproeivloeistof

Reiniging van de voorruit en de
koplampen gebeurt vanuit hetzelfde
vloeistofreservoir, met een inhoud
van circa 15 liter sproeivloeistof.
Gebruik sproeivloeistof van Volvo.

Bijvullen met sproeivloeistof.

3 Ruiten en spiegels

Ruiten en spiegels moeten intact zijn
en schoon.

Aan de voorkant van de truck zijn
twee treeplanken aangebracht die
kunnen worden uitgeklapt. Gebruik
deze om bij de voorruit en de
voorruitwissers te kunnen komen.
Onder de voorruit zit een handgreep
om u aan vast te houden. Houd u
niet aan de spiegels vast.
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4 Koelen

De koelcapaciteit is essentieel. Open
het servicedeksel en controleer of de
radiateurs niet verstopt zijn. Zo nodig
reinigen, zie Hogedrukreiniging op
pagina 215.

NB
Wees uiterst voorzichtig bij het reinigen,
om te voorkomen dat de koelplaten
beschadigen.

5 Controleer of er onder de truck geen
sporen zijn van lekkage.

B 774595

6 Controleer of de banden geen

scheuren vertonen en er geen
steentjes in het bandprofiel geklemd
zitten. Voor meer informatie over de
banden, zie Banden op pagina 227.

7 Trek aan de ringen van de

luchtketelventielen om te controleren
dat zich geen condenswater in de
luchtketels bevindt. Als u water in de
luchtketels aantreft, wijst dit erop dat
de luchtdroger niet werkt, zie
Remsysteem op pagina 263.
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Dagelijkse inspectie van de truck

Voorbeelden van luchttanks.

8 Controleer of de lading stevig is
vastgesjord.
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Starten
Instructies voor starten

Zet de schakelhendel in de
neutraalstand of in de gekantelde positie,
anders zal de motor niet starten.

3 Draai de contactsleutel naar de stand
(2) "Rijden".

Als de luchtdruk naar de versnellingsbak
te laag is, wordt dit aangegeven door
een symbool en een melding op het
bestuurdersinfodisplay. Wacht tot de
melding verdwijnt voordat u gaat rijden.
Zet de schakelhendel vervolgens in de
stand A, M of R om te gaan rijden.

1 Zet de hoofdschakelaar aan.
2 Controleer of de parkeerrem is
bekrachtigd.

Als de oververhittingsbeveiliging is
geactiveerd, geeft een melding op het
bestuurdersinfodisplay dit aan. Bij de
melding staat de tijd aangegeven waarin
de startmotor moet afkoelen voordat de
truck weer kan worden gestart, meestal is
dit 10-15 minuten.

5 Houd het rempedaal enkele

seconden ingetrapt, zodat de cruise
control geactiveerd wordt. De
luchtvering wordt pas geactiveerd
wanneer de parkeerrem wordt
vrijgegeven of wanneer de
handbediening voor de luchtvering
wordt gebruikt.

Lage luchtdruk naar de versnellingsbak.

De motor starten

NB

4 Schakel de startmotor in door de

sleutel naar de stand (3) "Starten" te
draaien. Als de motor niet aanslaat,
wordt de startpoging na 15 seconden
automatisch geannuleerd.

NB
Als het elektrische stuurslot niet
ontgrendeld is, kan de motor niet worden
gestart. Geef een draai aan het stuur
zodat het stuurslot ontgrendelt.

6 Controleer of er geen foutmeldingen
blijven staan wanneer de motor
aanslaat en kijk of de luchtdruk
normaal is.

Opwarmen
Warm de motor op door te rijden met
een laag toerental, niet door de motor
stationair te laten draaien. Houd het
motortoerental constant en voer dit niet
hoog op.

Begrenzing van motortoerental
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Als bij het aanzetten van de motor de
temperatuur van de koelvloeistof lager is
dan 50°C, is het motortoerental 15
B 774595

seconden lang begrensd tot 1000 omw/
min.

NB
Tijdens regeneratie van het roetfilter zal
het stationaire toerental iets verhoogd zijn.
Hierop is geen invloed uit te oefenen.

Motortoerental verhogen

Om de stroomvoorziening te garanderen
hebben trucks met Euro 6-motoren een
functie voor toerentalverhoging voor
koude klimaatgebieden. Het
motormanagementsysteem bepaalt
wanneer het motortoerental moet
worden verhoogd, de bestuurder heeft
hierop geen invloed. Het is speciaal van
belang om de neutraalstand in te
schakelen als de motor stationair draait
terwijl de truck stilstaat. Zo wordt
voorkomen dat de koppeling en de
versnellingsbak overbelast kunnen
raken.

Motortoerental
Constant motortoerental

Het motortoerental kan tijdelijk worden
gewijzigd om dit af te stemmen op de uit
te voeren werkzaamheden. Gebruik de
linker stuurwielbediening.

Stationair motortoerental wijzigen

Het ingestelde stationair motortoerental
kan permanent worden gewijzigd,
bijvoorbeeld als er na het werk van de
carrosseriebouwer sprake is van
overmatige trillingen.

STARTEN EN RIJDEN 06

Starten

Aanbevelingen:
•

De temperatuur van de koelvloeistof
moet hoger zijn dan ongeveer 50°C.

•

De truck moet stilstaan terwijl de
motor stationair draait (het gaspedaal
moet niet zijn ingetrapt) terwijl de
afstelling begint.

Stuurwielbediening.

- Knoppen "1" of "2" activeren een
constant motortoerental.
- Knop "4" kort indrukken: herstel naar
stationair motortoerental.
Lang indrukken: de functie uitschakelen.
In de basisuitvoering wordt bij gebruik
van het koppelings- en rempedaal het
motortoerental eveneens hersteld.
- Knop "5" verhoogt het motortoerental
naar een voorgeprogrammeerde waarde,
normaliter 1000 omw/min.
- Knop "9" verhoogt/verlaagt het
motortoerental.
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Starten
bestuurdersinfodisplay geeft aan dat
de wijziging is opgeslagen.
6

Laat de knop los.

7

Laat het rempedaal los.
Het nieuwe stationair motortoerental
is nu ingesteld.

Als er een fout is gemaakt tijdens de
instelvolgorde, blijft het vorige stationair
motortoerental behouden.

Uitzetten van de truck

De motor uitzetten

Als de motor zwaar werd belast, moet
deze afkoelen door stationair laten
draaien voordat hij wordt uitgezet. U
voorkomt zo spanningen als gevolg van
hitte in de motor en hete onderdelen
zoals de turbocompressor hebben
voldoende tijd om af te koelen.

VOORZICHTIG
Laat de motor stationair draaien om af te
koelen voordat u deze uitzet.

VOORZICHTIG
Zet de truck altijd op de parkeerrem en in
neutraalstand N als u de truck parkeert of
de cabine verlaat.

Werkwijze:
1

2

Laat het gaspedaal opkomen en trap
het rempedaal in. Het rempedaal
moet tijdens de instelling ingetrapt
blijven. De functie voor verhoging
van het stationair motortoerental mag
niet actief zijn.
Houd knop "5" minstens twee
seconden lang ingedrukt. Het
motortoerental daalt tot de laagst
instelbare waarde.

3

Laat de knop los.

4

Wijzig het motortoerental met knop
"9" voor verhoging/verlaging.

5

Houd knop "5" minstens twee
seconden lang ingedrukt. Een
melding op het

Als de truck stilstaat:
•

Activeer de parkeerrem.

•

Zet de schakelhendel in N, neutraal.

•

Zet de motor uit.

NB
De motor kan alleen gestart worden als de
transmissie in neutraalstand staat.
De motor kan niet gestart worden als de
luchtdruk beneden het
waarschuwingsniveau daalt en de
transmissie niet in neutraalstand staat , zie
Versnellingsbak, starten zonder luchtdruk
op pagina 286.
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De tanks van de truck voor brandstof en
AdBlue moeten regelmatig worden
gevuld. Maak er een gewoonte van om
tijdens een tankstop altijd een snelle
controle van de truck uit te voeren.

Dieselbrandstof tanken

Tank altijd helemaal vol! (Dubbele tanks
die met elkaar zijn verbonden moeten
afzonderlijk worden gevuld.) Tank
brandstof na een hele dag rijden om
condensvorming in de brandstoftanks
door temperatuurverschillen te
voorkomen.

AdBlue bijvullen

Maatregelen bij morsen
NB

WAARSCHUWING
Als u AdBlue bijvult vanuit een vat of een
pomp zonder afslagfunctie, pas dan op om
de tank niet te overvullen. Let op hoeveel
AdBlue u naar binnen giet, om het risico
op overvullen te vermijden. Als de tank
overvuld raakt, kan er AdBlue naar buiten
lekken via de beluchtingsleiding.
Als de tank te vol is en de vloeistof hierin
bevriest (bij temperaturen beneden -11°C),
kunnen tank en slangen permanent
beschadigd raken.

Als u AdBlue morst, mag de vloeistof niet
in het rioolstelsel terecht komen.

•

AdBlue is niet geclassificeerd als
gevaarlijk voor het milieu, maar moet
toch met zorg worden gehanteerd.

•

Als de vloeistof in aanraking komt
met de huid, spoel dan volop met
water en verwijder eventueel
vervuilde kleding.

•

Bij contact met de ogen moet u
enkele minuten lang grondig
spoelen. Roep medische hulp in als
dat nodig is.

•

Zorg voor frisse lucht bij inademen
van dampen en roep zo nodig
medische hulp in.

•

Zorg dat AdBlue niet in contact komt
met andere chemicaliën.

•

AdBlue is niet brandbaar. Als AdBlue
blootstaat aan hoge temperaturen,
wordt het omgezet in de
componenten ammoniak en
kooldioxide.

•

Als u AdBlue morst op de truck, veeg
de vloeistof dan af en spoel met
water. AdBlue heeft een corrosief
effect op metalen als koper en
aluminium. Ook metaallegeringen

VOORZICHTIG
Gebruik altijd zwavelvrije brandstof.

NB
Wees altijd uiterst voorzichtig bij de
omgang met dieselbrandstof. Als u een
eigen tank of brandstofvat gebruikt, filter
deze brandstof dan en houd alle vaten
schoon.

1

Te vol.

2

Maximumniveau.

3

Minimumniveau.
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Brandstof tanken
zoals messing kunnen zo
beschadigd raken.
•

Gemorste vloeistof kan witte
kristallen vormen of er blijft
geconcentreerde AdBlue op de truck
achter. Spoel deze kristallen af met
water.

•

Bij morsen op een connector moet
de connector worden vervangen;
AdBlue heeft een sterk corrosief
effect en brengt dus schade toe aan
de connector.

VOORZICHTIG
AdBlue heeft een sterk corrosief effect en
kan connectors beschadigen. Als AdBlue
binnendringt in connectors en kabels
moeten deze worden vervangen. Reinigen
alleen is niet afdoende.

Inspectie tijdens een tankbeurt
Bandspanning

Controleer de bandspanningen minstens
elke 14 dagen.

Volg de aanbevelingen van de
bandenfabrikant voor de correcte
waarden voor bandspanning op, zie
Aanbevolen bandspanning op
pagina 227.

Waarschuwingssticker voor AdBlue.
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I-Shift

Softwarepakketten
Versnellingsbakken hebben
uiteenlopende kenmerken en functies,
afhankelijk van het geïnstalleerde
softwarepakket. Als de hendel
neergeklapt is, verschijnt er een popup in
het bestuurdersinfodisplay, die aangeeft
met welk softwarepakket de
versnellingsbak is uitgerust.
De volgende softwarepakketten zijn
leverbaar:

I-Shift is een geautomatiseerde
handgeschakelde versnellingsbak met
12 vooruitversnellingen en 4
achteruitversnellingen. Koppelen en
wisselen van versnellingen gebeurt
volautomatisch, zodat de bestuurder zich
op het verkeer kan concentreren. De
bestuurder kan er ook voor kiezen om
handmatig te schakelen. De
schakelhendel is op de bestuurdersstoel
bevestigd.
I-Shift wordt geleverd met verschillende
softwarepakketten. Sommige functies
zijn optioneel, daarom is mogelijk niet
alles in deze beschrijving van toepassing
op uw specifieke versnellingsbak.

•

Basis (het display toont TP-BAS) is
de standaardsoftware voor de
versnellingsbak.

•

Distributie & Bouw (het display toont
TP-DICON) bevat functies die het
manoeuvreren met de truck verder
vergemakkelijken, zoals
remprogramma's en een aantal
functies die interactief werken met
het EBS.

•

Langeafstandstransporten &
Brandstofbesparing (het display toont
TP-FUEC) omvat functies die het
brandstofverbruik verbeteren en het
manoeuvreren met de truck nog
verder vergemakkelijken. Het
softwarepakket heeft dezelfde
functies als in het Distributie & Bouwpakket, aangevuld met Smart Cruise
en de vrijloopfunctie I-Roll.
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•

Langeafstandstransporten &
Brandstofbesparing+ (het display
toont TP-FUEC2 of TP-FUEC3) heeft
dezelfde functies als
Langeafstandstransporten &
Brandstofbesparing, aangevuld met
I-See. Deze functie slaat eerder
bereden weggedeelten op in het
geheugen om het brandstofverbruik
en de rijeigenschappen verder te
verbeteren wanneer de cruisecontrol
actief is.

•

Zware transporten (het display toont
TP-HD) is een geoptimaliseerd
pakket voor betere rijeigenschappen
en extra comfort bij het rijden met
zware ladingen. Bij lagere
laadgewichten kan deze modus
worden uitgeschakeld voor een
gunstiger brandstofverbruik en meer
comfort.

•

Zware transporten &
Brandstofbesparing+ (het display
toont TP-HD3) heeft dezelfde
functies als Zware transporten,
aangevuld met I-See. Deze functie
slaat eerder bereden weggedeelten
op in het geheugen om het
brandstofverbruik en de
rijeigenschappen verder te
verbeteren wanneer de cruisecontrol
actief is. I-See is alleen beschikbaar
wanneer de HD-modus niet actief is.
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NB
Bij aflevering vanaf de fabriek was deze
truck uitgerust met het programmapakket,
Basic (TP-BAS).
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Functies

TP-BAS is het basisprogramma, de andere programma's bevatten aanvullende functies (zie tabel).
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Functie

TP-BAS

TP-DICON

PTO-functies

X

X

Aanpassing versnellingskeuze

X

X

Selectie van rijmodus

X

Schakelstrategie

TP-FUEC

TP-HD

TP-HD3

X

TP-FUEC2
& TP-FUEC3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Geoptimaliseerd schakelen

X

X

X

X

X

X

Temperatuurbewaking versnellingsbakolie

X

X

X

X

X

X

Wegrijhulp schakelfunctie

X

X

X

X

X

X

Verbeterde schakelstrategie

X

X

X

X

X

Hulpfunctie langzaam rijden

X

X

X

X

X

I-Roll

X

X

X

X

Intelligente cruisecontrol

X

X

X

X

X

X

Heavy duty-regeling
I-See
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Optie

Welke extra opties beschikbaar zijn, hangt af van de gespecificeerde softwareversie.
Mogelijke opties
Verbeterde PTO-functies

TP-BAS

TP-DICON

TP-FUEC

X

X
X
X

Verbeterde aanpassing versnellingskeuze in Auto, incl.
kick-down
Verbeterde rijprestaties - slechte wegen
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X

TP-FUEC2
& TP-FUEC3
X

TP-HD
& TP-HD3
X

X

X

X

X

X

X
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Standaardfuncties

Alle softwarepakketten hebben
standaardfuncties.

PTO-functies

Vergemakkelijkt de werking van de PTO.
Vooraf gedefinieerde splitterbakstanden
bepalen welke splitterversnelling moet
worden ingeschakeld bij werking van één
of twee versnellingsbak-PTO's. Het
instellen van softwareparameters wordt
mogelijk door de selectie van
versnellingen aan te passen aan een
motortoerentalbegrenzing. Dit houdt in
dat het selecteren van versnellingen
wordt aangepast aan de beperkingen
voor het motortoerental als gevolg van
carrosseriebouwerfuncties.

Aangepaste schakelwijze

Geeft de mogelijkheid om de
versnellingskeuze aan te passen via de
knop +/-, met de motorremfunctie in de
automatische modus.

Selectie van rijmodus

Maakt het mogelijk om te kiezen tussen
de rijprogramma's "Economy" en
"Performance".

Schakelstrategie

Automatische selectie van
startversnelling

Geoptimaliseerd schakelen

Hulpfunctie langzaam rijden

Temperatuurcontrole
versnellingsbakolie

I-Roll

Geeft de mogelijkheid om de tijdens
motorrem automatisch geselecteerde
versnelling aan te passen.

Geeft de temperatuur van de
versnellingsbakolie weer op het
bestuurdersinfodisplay.

Wegrijhulp schakelfunctie

Wegrijden met een verhoogd
motortoerental in de performance-modus
in eerste versnelling, waardoor het
wegrijkoppel wordt verhoogd. Deze
functie verhoogt het motortoerental om
wegrijden onder lastige omstandigheden
te vergemakkelijken. Dit is bijvoorbeeld
handig als de truck is vastgelopen op
een zachte ondergrond.

Uitgebreide functies

Bepaalde softwarepakketten hebben
extra functies.

Verbeterde schakelstrategie

Het werkt samen met ECS en EBS om
de juiste versnelling te selecteren voor
soepele manoeuvres op lastige trajecten,
of om maximale prestaties van de
hulpremmen te verkrijgen.
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Hiermee kan de motor de wielen tijdens
stationair toerental aandrijven zonder dat
de koppeling slipt, dit is bijvoorbeeld
handig tijdens rijden in de file.

Automatisch in- en uitschakelen van de
vrijloopfunctie, om zo het
brandstofverbruik beperken. Bij loslaten
van het gaspedaal wordt de aandrijflijn
ontkoppeld, zodat de truck vrij kan
uitrollen en de motor wordt aangestuurd
naar stationair toerental.

Smart cruise control

Alleen actief wanneer de cruise control is
ingeschakeld. Deze functie bespaart
brandstof door in sommige situaties de
hulpremmen uit te schakelen. Deze
functie verbetert de werking van cruise
control door onderaan een neerwaartse
helling de hulprem uit te schakelen.

Heavy duty-regeling

Past de schakelstrategie voor het
schakelen van versnellingen en de
koppeling aan bij een hoog laadgewicht
(> 85 ton).

Optionele functies
I-See

I-See is een aantal brandstoffuncties die
topografische gegevens van het
B 774595

naderende weggedeelte gebruiken
(stijging/dalingspercentage van hellingen
in de weg) voor het kunnen selecteren
van de juiste versnelling. Dit draagt bij
aan een lager brandstofverbruik en
betere rijeigenschappen bij gebruik van
cruisecontrol.
Als u onderweg bent met de
cruisecontrol ingeschakeld registreert
een sensor de topografie van de weg.
Deze informatie wordt gecombineerd
met de geografische coördinaten van het
GPS-systeem van de truck. De
gegevens worden opgeslagen in het
systeemgeheugen of via een mobiel
netwerk verzonden naar en opgeslagen
in een externe topografie database.
Wanneer u met ingeschakelde
cruisecontrol onderweg bent, gebruikt ISee de in het systeemgeheugen of
database opgeslagen informatie over de
route. Hierdoor kan het systeem heuvels
en hellingen in de route voorspellen en
de bediening van het gaspedaal,
transmissie en rijsnelheid optimaliseren
voor zuinig rijden.
I-See omvat de volgende functies:

Vóór een opwaartse helling
•

De rijsnelheid van de truck neemt
iets toe voordat de truck een
opwaartse helling bereikt. De truck
kan dan langer in de hoogste
versnelling blijven rijden en onnodig

terugschakelen op de opwaartse
helling zelf wordt vermeden.

Op een opwaartse helling
•

Het schakelpunt voor terugschakelen
wordt op een opwaartse helling iets
verlaagd, om onnodig
terugschakelen op de opwaartse
helling te vermijden.

Vóór een neerwaartse helling
•

Bij het naderen van een neerwaartse
helling wordt onnodig accelereren
vermeden.

Op een neerwaartse helling
•

De aandrijflijn van de truck wordt in
lichte mate ontkoppeld voordat de
truck een neerwaartse helling
bereikt. Dit zorgt voor een zekere
snelheidsafname, zodat de truck
beter kan profiteren van de
natuurlijke acceleratie die op een
neerwaartse helling optreedt.

•

De op de neerwaartse helling
gegenereerde kinetische energie
wordt 'meegenomen' naar de
opwaartse helling door ontkoppeling
van de aandrijflijn aan het einde van
de helling.

NB
Niet alle functies worden op alle
weggedeelten geactiveerd, alleen wanneer
dat nodig is en wanneer cruise control is
ingesteld op 60 km/h of hoger.

Als I-See actief is, wordt IS weergegeven
in het centrale display.

Op een neerwaartse helling
•

De rijsnelheid van de truck wordt
afgeremd op neerwaartse hellingen
waarop de snelheid anders te veel
zou toenemen.
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Tussen neerwaartse en opwaartse
hellingen
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Mogelijke opties
Verbeterde PTO-functies

Aanvullende functies voor ondersteuning
van PTO-aandrijving.

Verbeterde afstemming
versnellingskeuze in Auto, incl.
kick-down

Schakelbediening

De schakelhendel is aan de stoel
bevestigd en kan worden gekanteld,
zodat de bestuurder vrij in de cabine kan
bewegen zonder te worden gehinderd
door de hendel.

Biedt de mogelijkheid om in de
automatische modus een versnelling te
kiezen, ook als het gaspedaal is
ingetrapt. Er is ook een kick-downfunctie
beschikbaar voor een optimale
acceleratie van de truck.

•

Vanuit N naar R.

•

Vanuit N naar een van de
vooruitversnellingen.

De blokkering hoeft niet te worden
neergedrukt als de schakelhendel vanuit
A naar M wordt verzet.
De schakelhendel kan altijd naar N
worden verzet, zonder een knop te
hoeven indrukken.

Standen van versnellingspook

De schakelhendel kan in vijf
verschillende standen worden gezet.

Verbeterde rijprestaties - slechte
wegen

Programma voor verbeterde rijprestaties
onder lastige omstandigheden, zoals op
slechte wegen in bossen, op
bouwlocaties of tijdens terreinrijden.
Bovenaan de schakelhendel zit een knop
(1), deze dient om de schakelhendel in
een horizontale positie te zetten. Aan
bestuurderszijde zit aan de zijkant van
de schakelhendel een +/- knop (2); deze
heeft naar boven en beneden een
veerbelaste stand en een nulstand in het
midden. Aan de voorkant is verder een
schakelhendelvergrendeling (3)
aangebracht die het onbedoeld
schakelen van versnellingen voorkomt.
De blokkering moet worden neergedrukt
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om de volgende versnellingen te
schakelen:

R

Achteruit. Op- en terugschakelen
gebeurt met de +/- knop aan de
schakelhendel.

N

Neutraalstand. Er is geen versnelling
geschakeld.

A

Automatische stand. De
versnellingsbak selecteert
automatisch de juiste versnelling en
gaat daarbij uit van het laadgewicht,
helling, rijsnelheid en gasklepstand.

M

Stand voor handbediening. Op- en
terugschakelen gebeurt met de +/knop aan de schakelhendel.

F

De schakelhendel staat gekanteld.

B 774595

Neerklappen van de
versnellingspook

•

Haal de schakelhendel omhoog
voorbij de achteruitstand R, tot deze
in de neutraalstand vergrendelt.

•

In de neutraalstand de splitterbak te
selecteren bij gebruik van een PTO.

Wanneer de hendel gekanteld is of als
de knop bovenop de schakelhendel
ingedrukt wordt gehouden in de
neutraalstand, wordt informatie over de
geïnstalleerde softwareversie voor de
versnellingsbak getoond in een melding
op het bestuurdersinfodisplay.

•

De achteruitversnelling te selecteren.

•

Een wegrijversnelling te selecteren in
de automatische modus.

Economy/Performance (E/P)

Op- en terugschakelen

De schakelhendel kan horizontaal
worden gekanteld zodat deze geen
hinder geeft en de bestuurder zich
gemakkelijker vanuit de
bestuurdersomgeving kan verplaatsen
naar een ander cabinegedeelte.
De schakelhendel kantelen:
•

Controleer of de hendel in de
neutraalstand N staat.

•

Druk de knop bovenaan de
schakelhendel in en kantel de
schakelhendel naar voren, voorbij de
achteruitstand R, naar de horizontale
stand.

De schakelhendel omhoog kantelen:

De +/- knop dient om:
•

Tijdens handbediend schakelen
telkens één stap hoger of lager te
schakelen.

•

Versnellingen in de automatische
modus aan te passen.
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Bovenop de schakelhendel zit een
Economy/Performance knop (E/P).
Hiermee wisselt u tussen de
programma's Economy en Performance.
(Ook voor de modus Verbeterde
rijprestaties als deze is gespecificeerd.)
Het Performance-programma geeft
voorrang aan de rijeigenschappen, ten
koste van het brandstofverbruik.
119

STARTEN EN RIJDEN 06

Versnellingsbak
Noodloopfunctie (L)

Centraal display.

Versnellingsmodus en versnelling
R

L wordt gebruikt om de limp homefunctie te activeren, zodat nog met de
truck kan worden gereden als sprake is
van een storing in de versnellingsbak,
zie Actie bij defect aan de
versnellingsbak op pagina 285.

Centraal display
Het centrale display geeft aan welke
versnellingsmodus (1), versnelling (2) en
rijmodus (3) momenteel in gebruik zijn.
Hier staat ook aangegeven hoeveel
hogere/lagere versnellingen (4)
(aangeduid met max. drie pijlen) in de
huidige stand beschikbaar zijn.

achteruit 1-4

N

neutraal (N1 lage split, N2 hoge split)

A

automatisch 1-12

M

handmatig 1-12

F

hendel neergeklapt

Rijmodi

De volgende rijmodi zijn beschikbaar
(afhankelijk van het in de truck
geïnstalleerde programmapakket):
E

economy

E+

I-Roll mogelijk

IS

I-See actief

P

performance

P+

modus voor verbeterde rijprestaties
onder lastige omstandigheden op
slechte wegen

B

remprogramma
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Hd

Heavy Duty
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I-Shift gebruiken

Instructies voor starten

Zet de schakelhendel in de
neutraalstand of in de gekantelde positie,
anders zal de motor niet starten.

Als de luchtdruk naar de versnellingsbak
te laag is, wordt dit aangegeven door
een symbool en een melding op het
bestuurdersinfodisplay. Wacht tot de
melding verdwijnt voordat u gaat rijden.
Zet de schakelhendel vervolgens in de
stand A, M of R om te gaan rijden.

Lage luchtdruk naar de versnellingsbak.

Uitzetten van de truck

NB
De motor kan alleen gestart worden als de
transmissie in neutraalstand staat.
De motor kan niet gestart worden als de
luchtdruk beneden het
waarschuwingsniveau daalt en de
transmissie niet in neutraalstand staat , zie
Versnellingsbak, starten zonder luchtdruk
op pagina 286.

Koppeling

R en laat de motor stationair draaien tot
de melding verdwijnt.
Als u wegrijdt in de handbediende
rijmodus, selecteer dan de eerste
versnelling om de koppeling niet te
overbelasten.

VOORZICHTIG
Gebruik nooit het gaspedaal om de truck
op een opwaartse helling te blokkeren. De
koppeling kan dan door oververhitting
eerder defect raken.

STARTEN EN RIJDEN 06
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De koppeling is van het droge platentype, er is dus geen koppelomvormer.
Laat om deze reden de koppeling nooit
in een te hoge versnelling slippen om te
kunnen wegrijden. Als de koppeling
oververhit raakt, geven een melding en
een symbool op het display dit aan.

VOORZICHTIG
Zet de truck altijd op de parkeerrem en in
neutraalstand N als u de truck parkeert of
de cabine verlaat.

Als de truck stilstaat:
•

Activeer de parkeerrem.

•

Zet de schakelhendel in N, neutraal.

•

Zet de motor uit.

Oververhitte koppeling.

Als u de melding ziet terwijl u wegrijdt en
de truck is dan al in beweging, blijf dan
rijden.
Als u de melding ziet als u wilt wegrijden
en de truck staat nog stil, zet de
schakelhendel dan in stand A of in stand
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Automatisch schakelen

profiteren van het potentieel van de
versnellingsbak.
In de automatische stand kan de
bestuurder ook handmatig op- en
terugschakelen. De pijlen op het centrale
display geven aan hoeveel stappen u op
en terug kunt schakelen.

Automatisch kiezen van
wegrijversnelling

De versnellingsbak kiest de beste
versnelling voor wegrijden en houdt
daarbij rekening met het laadgewicht en
de hellingsgraad van de weg.

Versnelling vastzetten

Automatisch op- of terugschakelen is
soms ongewenst, bijvoorbeeld wanneer:

De eenvoudigste manier om de truck te
besturen is de automatische modus (A).
Het schakelen vindt dan automatisch
plaats en de bestuurder kan zijn
aandacht op de weg houden.

•

De truck een heuveltop nadert en u
wilt onnodig terugschakelen
voorkomen.

•

Op een vlak weggedeelte in een
verder opwaartse helling.

Tijdens het schakelen controleert het
systeem de koppeling, de
versnellingsbak en de bediening van de
gasklep. Het systeem kiest de
versnelling en het schakelpunt zodanig
dat het rijden wordt geoptimaliseerd,
gebaseerd op de gaspedaalstand, het
truckgewicht, de weghelling, de
acceleratiewaarde etc.

•

Tijdens rijden op slechte wegen.

Als automatisch op- of terugschakelen
ongewenst is, zet de schakelhendel dan
vanuit stand A in M. Versnellingen
worden nu niet meer gewisseld en de
geschakelde versnelling blijft actief.

U kunt deze functie in alle
vooruitversnellingen (1-12) gebruiken.

NB
De motor kan te veel toeren maken als de
versnelling is vastgezet.

NB
Als u de truck stopt terwijl een niettoegestane wegrijversnelling is geschakeld
in de modus M, wordt de wegrijversnelling
automatisch geselecteerd.

We raden aan om zoveel mogelijk
automatisch te rijden en zo maximaal te
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Als u terug wilt gaan naar automatisch
schakelen, zet u de schakelhendel weer
in stand A.

B 774595

VOORZICHTIG
Bij wegrijden in een te hoge versnelling
wordt de koppeling zwaar belast en kan
deze gemakkelijker defect raken.

Rijmodi

Er zijn vier rijstanden:
•

Economy

•

Performance

•

Remprogramma

•

Heavy Duty

Economy

Bij het starten van de motor wordt altijd
het economy-programma geselecteerd.
Het economy-programma heeft een
optimaal effect op het brandstofverbruik
en dient voor rijden onder normale
omstandigheden. Als het programma
actief is, ziet u de aanduidingen E of E+
op het display.

Performance

Het performance-programma wordt aanof uitgezet met de E/P-knop. Als het
programma actief is, verschijnt P in de
display. Bij trucks met het verbeterd
rijprestatieprogramma ziet u P+ op de
display.
Het performance-programma geeft
voorrang aan goede rijeigenschappen
boven een gunstig brandstofverbruik en
dient voor rijden in heuvelachtig gebied

en off-road rijden. In het performanceprogramma is het motortoerental
meestal hoger dan in het economyprogramma en wordt een lagere
wegrijversnelling geselecteerd. Trucks
uitgerust met het verbeterd
rijprestatieprogramma P+ hebben nog
extra functies die het rijden in
heuvelachtig gebied en off-road
ondersteunen.
Het programma blijft actief totdat u het
economy-programma selecteert, of
totdat de transmissie constateert dat het
programma niet langer vereist is en zelf
teruggaat naar het economy-programma.
Deze automatische programmawisseling
zorgt voor brandstofbesparing.

Als het Heavy Duty-programma actief is,
wordt automatisch wegrijversnelling 1
geselecteerd.
De functie is optioneel.

De functie P+ is optioneel.

Remprogramma

Met de knop "B" op de hulpremhendel
kan een speciaal remprogramma worden
geactiveerd. Als het programma actief is,
ziet u de aanduiding B op het centrale
display. Raadpleeg de paragraaf over
hulpremmen.

Heavy Duty

Het Heavy Duty-programma (Heavy
duty-regeling) wordt gebruikt bij zware
transporten. U zet het Heavy Dutyprogramma aan of uit door de E/P-knop
minstens drie seconden ingedrukt te
houden. Als het programma actief is,
verschijnt Hd op het display. Deze
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selectie blijft actief, ook als het contact
wordt uitgezet.
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Handmatig schakelen

Druk achtereenvolgens meerdere keren
op de +/- knop om door meerdere
versnellingen tegelijk te schakelen.

Achteruitversnellingen

Schakelen gebeurt zodra de +/- knop
wordt losgelaten.

NB
Laat het gaspedaal niet los tijdens
schakelen.

NB
Als u de truck stopt terwijl een niettoegestane wegrijversnelling is geschakeld
in de modus M, wordt de wegrijversnelling
automatisch geselecteerd.

U kunt met de truck rijden door
uitsluitend handbediend te schakelen of
door het schakelen desgewenst over te
nemen van het automatisch
versnellingsbaksysteem. U schakelt
handbediend door eerst de
schakelhendel naar de handbediende
stand te zetten. De M-knop en de +/knop aan de zijkant van de hendel
gebruikt u om de versnelling te
selecteren.
Voor een nieuwe versnelling moet de +/knop eenmalig worden ingedrukt voor
elke volgende hogere of lagere
versnellingsstap, tot de gewenste
versnelling.

VOORZICHTIG
Bij wegrijden in een te hoge versnelling
wordt de koppeling zwaar belast en kan
deze gemakkelijker defect raken.
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De versnellingsbak heeft vier
achteruitversnellingen (R1 t/m R4). Het
systeem selecteert R1 automatisch
wanneer u de schakelhendel in R zet
terwijl de truck stilstaat.
Tijdens het rijden kan worden
geschakeld tussen de versnellingen R1
en R2 en tussen R3 en R4. Om te
schakelen tussen R2 en R3 moet de
truck stil staan.
Handbediend schakelen gebeurt met de
+/- knop op de schakelhendel.

B 774595

NB
De schakelhendelvergrendeling moet
worden neergedrukt om de schakelhendel
vanuit N naar R te kunnen verplaatsen.

VOORZICHTIG
Bij wegrijden in een te hoge versnelling
wordt de koppeling zwaar belast en kan
deze gemakkelijker defect raken.

Tips bij het rijden
Zuinig rijden
I-Shift optimaliseert het brandstofverbruik
afhankelijk van de situatie van de truck.
Voor het meest gunstige
brandstofverbruik rijdt u zoveel mogelijk
met de schakelhendel in stand A. Kies
stand M alleen als u handmatig moet
ingrijpen door de rijomstandigheden.

Terugschakelen voorkomen

Soms is het beter om een hogere
versnelling aan te houden, ook al is het
motortoerental laag. Bijvoorbeeld als de
truck een heuveltop nadert en u deze
kunt "nemen" zonder terug te hoeven
schakelen, waardoor brandstof wordt
bespaard. Houd dan tijdens het rijden de
plusknop ingedrukt totdat de truck weer
begint te accelereren, om zo niet te
hoeven terugschakelen.

Opschakelen voorkomen

Om opschakelen te voorkomen,
bijvoorbeeld op een opwaartse helling,
kunt u de minknop indrukken tot de truck
begint te vertragen.
Deze functie kan ook al vlak voor een
opwaartse helling worden gebruikt, zodat
op de opwaartse helling zelf het
motortoerental al hoger is.
Terugschakelen werkt in zo'n geval zoals
gebruikelijk.
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Zo ver mogelijk terugschakelen

Om zo ver mogelijk terug te schakelen,
zoals vlak voor een steile helling:
1

Houd de minknop ingedrukt en zet
de schakelhendel van stand A in
stand M.

2

Laat de minknop los.

Het systeem schakelt nu zo ver mogelijk
terug om onmiddellijk een hoog
motortoerental te verkrijgen. Houd de
schakelhendel zo lang als u wenst in
stand M om opnieuw schakelen te
vermijden.
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Remmen ontzien

Gebruik motorrem voornamelijk om te
vertragen tot stilstand, om zo de
bedrijfsremmen te sparen.
Remprogramma B kan worden gebruikt
als extra remkracht vereist is. Er wordt
dan teruggeschakeld, waardoor de
motorrem effectiever ingrijpt.

Ontkoppelen

Als u snel moet ontkoppelen zoals op
een glad wegdek, zet de schakelhendel
dan in de neutraalstand N.
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De vastgelopen truck
vrijmaken
1. Vrijmaken door
schommelwerking

Op een gladde ondergrond zoals op
sneeuw of zand, kan de truck door rustig
heen en weer schommelen worden vrij
gekregen. Trap daartoe het gaspedaal
rustig in en laat weer los. Dit verlengt
geleidelijk de wielsporen waarin de
banden zijn komen vast te zitten.
1

Zorg ervoor dat de sperdifferentiëlen
volledig zijn ingeschakeld, zie
Sperdifferentieel op pagina 134.

2

Zet TCS uit, zie Antispinfunctie (TCS)
op pagina 128.

3

Selecteer rijprogramma P/P+.

4

Trap het gaspedaal een aantal keren
rustig in en laat weer los. Doe dit met
een soepel, pompend ritme.

2. Bij moeilijk wegrijden

Als u op een helling of een zachte
ondergrond niet kunt wegrijden:
1

Selecteer rijprogramma P/P+ of HD.

2

Kies startversnelling 1.

3

Trap het gaspedaal helemaal in.

4

Houd het gaspedaal in deze positie,
ook al verschijnt er een

waarschuwing voor overbelasten van
de koppeling.

4

De motor levert nu extra koppel om het
wegrijden te ondersteunen.

Trap het gaspedaal helemaal in (het
motortoerental neemt toe tot 1300
omw/min).

5

Gebruik deze functie als wegrijden extra
lastig is al meteen bij de eerste
startpoging, want bij een koude
koppeling wordt het meeste koppel
geleverd.

Laat de minknop los. De koppeling
grijpt aan.

Maximale motorrem (VEB/VEB
+)

WAARSCHUWING
Bij wegrijden in een te hoge versnelling
wordt de koppeling zwaar belast en kan
deze gemakkelijker defect raken.

3. Schokkend wegrijden

(Alleen bij rijprogramma P+.)
Als de truck vastzit, kunt u deze
loswerken door de motor korte tijd extra
koppel te laten leveren. Stel de motor in
op een iets hoger motortoerental dat u
vervolgens met de koppeling verlaagt,
zodat korte tijd extra koppel wordt
geleverd. U kunt deze functie
bijvoorbeeld gebruiken als de truck is
vastgelopen in diepe modder.
1

Selecteer rijprogramma P+.

2

Zet de schakelhendel in stand A of
stand M, versnelling 1, of in stand R.

3

Houd de minknop ingedrukt.

Provided by Volvo Trucks

126

In de lage versnellingen is de werking
van de motorrem iets beperkt, voor een
beter comfort tijdens rijden in de
automatische modus. Als een maximaal
motorremeffect gewenst is, zoals bij
rijden op bouwlocaties, zet de
schakelhendel dan in stand M en
schakel met de hand.
Met 'verbeterde prestaties' (op het
display verschijnt P+) worden de
prestaties van de motorrem niet
begrensd bij de lage versnellingen.

Extra terugschakelen voor
maximale motorrem in lage
versnellingen
Voor een beter rijcomfort is het
remprogramma in lage versnellingen
uitgeschakeld. Als u maximale remkracht
wenst, bijvoorbeeld tijdens rijden op
bouwlocaties, druk dan knop "B" op de
hulpremhendel herhaaldelijk in, zodat het
B 774595

systeem steeds opnieuw terugschakelt.
Het motortoerental wordt zo verhoogd en
het effect van de motorrem is maximaal.

3

U kunt het motortoerental ook verhogen
en zo het motorremeffect verbeteren
door de minknop herhaaldelijk in te
drukken.

Rijden op rollen

De rijrichting veranderen
De rijrichting, vooruit (A of M) of achteruit
(R), kunt u tijdens het rijden met de
schakelhendel wijzigen zonder gebruik
van het rempedaal. De truck hoeft dan
niet stil te staan maar remt langzaam
automatisch af, en de versnellingsbak
schakelt naar de nieuwe rijrichting zodra
de truck stilstaat.

NB
De functie dient uitsluitend te worden
gebruikt tijdens rangeren.

Heen en weer schommelen
om platform vrij te maken
Deze methode kunt u gebruiken om
lading vrij te maken die op het platform
van de truck vast is komen te zitten.
1

Selecteer rijprogramma P.

2

Geef gas en rem hard.

Herhaal dit zo nodig in de andere
rijrichting.

Soms wordt de aangedreven as van de
truck gebruikt om een wielwasinrichting
aan te drijven, voordat de openbare weg
wordt opgegaan. Normaliter is
opschakelen niet mogelijk als de
voorwielen stilstaan. Handel als volgt om
in dergelijke situaties op te schakelen:
1

Trap het gaspedaal in tot de
achterwielen gaan ronddraaien.

2

Na tien seconden kunt u nu
opschakelen naar hoge gearing.
Het display toont E^.

Schakelen kan lastig zijn bij een vrij
rollend voertuig waarbij de achterwielen
niet vertragen. U kunt daarom ook
overwegen om al in een hogere
versnelling dan 6 te beginnen.

NB
Tijdens vrij uitrollen is de functie voor
tractieregeling (TCS) uitgeschakeld, zie
TCS uitschakelen op pagina 129.
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Remmen, handbediende functies
Antispinfunctie (TCS)

Met de tractieregeling, TCS (Traction
Control System), beschikt u over een
betere stabiliteit en extra tractie. TCS
vermindert automatisch de wielspin door
het motorkoppel te verlagen. Bij
rijsnelheden beneden 40 km/h fungeert
TCS ook als automatisch gelimiteerd
sperdifferentieel en wordt het slippende
wiel afgeremd.

Symbool op het display terwijl TCS in werking is.

TCS bij off-road rijden

Off-road TCS wordt gebruikt om de
trekkracht te verbeteren onder moeilijke
rijomstandigheden, zoals op zand, grint
of sneeuw. De functie werkt dan minder
gevoelig en staat iets meer slip toe. Dit
betekent dat de banden meer "gravende"
grip hebben in de vooruitrichting, zonder
dat trekkracht afneemt.

Zet TCS helemaal uit door het bovenste
gedeelte van de knop enkele seconden
ingedrukt te houden. Het controlelampje
in de knop knippert oranje.
Als u de motor van de truck uitzet terwijl
de TCS-functie uit staat, blijft TCS uit
wanneer de motor weer wordt aangezet.

U zet off-road TCS uit door kort op het
bovenste gedeelte van de knop te
drukken. Het controlelampje in de knop
licht oranje op.

Normale werking

TCS is gewoonlijk actief wanneer de
truck wegrijdt. Het onderste
controlelampje in de knop wordt groen.
TCS-functie uitgeschakeld.

TCS bij off-road rijden.

NB
Gebruik de terrein-TCS niet bij normale
rijomstandigheden.
Normale werking van TCS.

Teruggaan naar normale werking

Druk onderaan op de knop om terug te
gaan naar de normale werking.

TCS uitschakelen

De TCS-functie kan helemaal worden
uitgeschakeld.
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Het symbool wordt weergegeven als TCS is
uitgeschakeld.
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TCS uitschakelen

Bij een test op een rollenbank of tijdens
slepen met een omhooggebrachte as
moet TCS worden uitgezet.
Gebruik het bestuurdersinfodisplay om
TCS uit te schakelen. De truck moet
stilstaan.
TCS schakelt weer in als de
contactsleutel de volgende keer in de
rijstand wordt gezet of als de vooras
sneller draait dan 12 km/h.
Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Voertuig
Tractiecontrole
Rollenbankmodus

gemonteerd met een kleinere diameter
dan daarvoor.
Rijd een stuk met een snelheid hoger
dan 25 km/h. EBS leert daarbij het
verschil aan in diameter tussen de
wielen. Hoe ver u moet rijden is
afhankelijk van hoeveel de wieldiameters
verschillen.
Rijden verloopt mogelijk lastiger omdat
TCS het motorkoppel beperkt. Zet in zo'n
geval Off-road TCS aan. Off-road TCS
staat een groter verschil in wieltoerental
toe tussen de vooras en de aangedreven
as. Als Off-road TCS is geactiveerd,
heeft het EBS systeem meer tijd nodig
om het verschil in diameter tussen de
wielen aan te leren.

NB

Hulpremmen

De hulprem is een remfunctie die een
aanvulling vormt op de normale
bedrijfsrem van de truck. Hij werkt op het
aandrijfsysteem van de truck, als
uitlaatrem of retarder.
Gebruik de hulprem om oververhitting
van de wielremmen te voorkomen en de
slijtage aan de remvoeringen te
beperken.
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Remmen, handbediende functies

Brake blending in stand A
Als met de hulpremhendel in stand A het
rempedaal wordt ingetrapt, functioneert
de hulprem samen met de normale
wielremmen.
Het gebruik van stand A voor de hulprem
wordt aanbevolen.

Schakel de TCS uit voordat er wordt
gesleept met een van de assen
opgeheven!

NB
Het afzetten van TCS op de display leidt
ertoe dat de schakelaar voor TCS niet
meer functioneert.

Activeren van TCS na vervanging
van een wiel

TCS kan worden geactiveerd als aan de
aangedreven as wielen worden
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Zet de hendel in stand A.
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Stand voor handbediening

In de handbediende modus wordt alleen
de hulprem gebruikt, de wielremmen
echter niet.
Gebruik de handbediende modus om
oververhitting van de wielremmen te
voorkomen op lange, licht glooiende
neerwaartse hellingen.

Als u met een onbeladen truck op een
steile neerwaartse helling rijdt, kan de
combinatie gaan scharen als de
hulpremmen te sterk worden
bekrachtigd.
Het remcontrolelampje gaat branden als
de hulpremmen voldoende sterk worden
bekrachtigd.
Meer informatie over de verschillende
standen van de hulpremhendel vindt u in
het hoofdstuk over de bediening, zie
Hulpremmen op pagina 80.

Overige eigenschappen
WAARSCHUWING
Gebruik de hulprem niet op een glad
wegdek, de wielen kunnen dan blokkeren
en doorslippen. De hulprem remt alleen op
de achterwielen, waardoor er enig risico is
op scharen. Gebruik liever het rempedaal,
want de bedrijfsrem werkt op alle wielen.
Houd tijdens het rijden een afdoende
veiligheidsmarge aan.

Zodra de cruise control is ingeschakeld,
kan deze de hulprem gebruiken om de
ingestelde snelheid te handhaven.

Stand A: De hulprem werkt niet.
Stand 1-3: De hulpremhendel moet naar
stand 0 worden gezet en vervolgens
terug naar de gewenste remstand.

Regeling van het motorkoppel

Als het gaspedaal wordt losgelaten op
een gladde ondergrond kan de hulprem
de aandrijfwielen blokkeren. De hulprem
wordt dan uitgeschakeld en de motor
accelereert totdat de aandrijfwielen met
dezelfde snelheid draaien als de
voorwielen. De functie werkt niet als er
geen versnelling is ingeschakeld, als het
ABS actief is of bij een snelheid lager
dan 10 km/u.

Als een truck niet volbeladen is, is de
remwerking van de hulprem beperkter.
Op trucks met ESP kan de hulprem zo
nodig worden uitgezet om de rijstabiliteit
te handhaven.

In geval van een storing in de ABS
De hulprem schakelt uit als de
aandrijvende wielen dreigen te
blokkeren.

Als zich een storing voordoet in het ABS
op de aangedreven wielen, wijzigt of
stopt de werking van de hulpremfunctie,
afhankelijk van de stand van de hendel.
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Hellingstarthulp

De hellingremfunctie zorgt ervoor dat de
truck bij het wegrijden op een opwaartse
helling niet achteruit kan rijden, door
handhaving van de remfunctie totdat de
truck in tractiemodus staat.

Het automatische systeem geeft na een
ogenblik, of zodra het motorkoppel
voldoende hoog is, de remmen vrij.
Zet de functie uit door de knop opnieuw
in te drukken. De functie gaat altijd uit
wanneer u de contactsleutel naar stand
0 draait. Bij het starten van de motor is
de functie altijd uitgezet.
Gebruik de functie alleen op opwaartse
hellingen.
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Remmen, handbediende functies

Het symbool op het display licht op en wordt
getoond zolang de remmen van de truck worden
bekrachtigd.

1

Druk de knop in.
De functie is beschikbaar en het
lampje in de knop brandt.

2

Blokkeer de truck met het
rempedaal. Het symbool op het
bestuurdersinfodisplay brandt.

3

Laat het rempedaal opkomen.
De truck blijft korte tijd automatisch
geblokkeerd.
Het symbool op het display licht op
en wordt getoond zolang de remmen
van de truck worden bekrachtigd.

4

Geef gas.
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ABS

ABS (Anti-lock Braking System) is een
systeem dat voorkomt dat de wielen
tijdens het remmen blokkeren.

ABS (antiblokkeersysteem) maakt deel
uit van het EBS-systeem en werkt
volautomatisch.

Symbool in het display wanneer ABS actief is.

ESP

ESP (Electronic Stability Program) is een
systeem dat het risico verkleint dat de
truck omslaat of in een slip raakt.
Als het systeem constateert dat de truck
de neiging heeft tot kantelen, wordt eerst
gas teruggenomen. Als dit niet
voldoende is, stuurt het systeem ook de
wielremmen aan om de rijsnelheid te
beperken. Het systeem werkt het best
als ook de trailer is uitgerust met ABS of
EBS.
Als het systeem een sliprisico
waarneemt, wordt gas teruggenomen en
worden de wielen zodanig geremd dat
de truck de correcte koers kan blijven
aanhouden. Zo nodig worden ook de
hulpremmen ontkoppeld.
Als het systeem in werking treedt, gaat
een symbool knipperen.

Slijtage aan remvoeringen
Symbool voor ingrijpen van ESP.

WAARSCHUWING
Rijd met de truck op dezelfde manier als
met trucks zonder ESP. ESP beperkt het
risico op kantelen en slippen, maar de
truck kan evengoed kantelen als het
zwaartepunt van de lading erg hoog ligt,
als de wielen bij hoge snelheid een
stoeprand raken of als u gevaarlijk rijdt. Op
een glad wegdek kan de truck ook met
ESP in een slip raken.
Rijd met een truck met ESP niet door sterk
hellende bochten (zoals op testcircuits). In
dergelijke bochten kan ESP op een
onnodige en gevaarlijke manier ingrijpen.

Paniekremhulp

Deze functie is bedoeld om ervoor te
zorgen dat in een noodsituatie de
volledige remkracht sneller beschikbaar
is. Als u het rempedaal plotseling intrapt,
stijgt de remdruk en remt de truck
krachtiger.
Bij gebruik van de functie voor
remondersteuning knipperen de
remlichten om achterliggers te
waarschuwen over de plotselinge
remactie.
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Als de remvoeringen op de ene as
sneller slijten dan op de andere, wordt
de remkracht aangepast om zo de
slijtage te nivelleren.

Er verschijnt een symbool op het
bestuurdersinfodisplay wanneer de
remvoeringen moeten worden
vervangen.

Symbool op het display wanneer de remvoeringen
moeten worden vervangen.

Geschatte slijtage

Het bestuurdersinfodisplay toont de nog
resterende rijafstand totdat de
remvoeringen moeten worden
vervangen, gebaseerd op de huidige
rijstijl. Deze informatie kan ook worden
uitgelezen in een erkende Volvo-garage.

Waarschuwing hoge
remtemperatuur

Als de remmen te heet worden, gaat het
CHECK-lampje branden en verschijnt er
een symbool op het
bestuurdersinfodisplay. Het rempedaal
moet harder worden ingetrapt om
dezelfde remkracht te bereiken als
voorheen.
B 774595

Waarschuwingssymbool hoge remtemperatuur.

VOORZICHTIG
Als het display een waarschuwing voor
hoge remtemperatuur toont, minder dan
snelheid, gebruik de hulprem of zet de
truck stil.
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Controleren van
wielremmen

Als een wiel slechter remt dan de
overige wielen, gaat het CHECK-lampje
branden en verschijnt er een symbool op
het bestuurdersinfodisplay. Het verschil
in remkracht is niet merkbaar, omdat de
overige wielen nu harder worden
afgeremd. Er wordt echter wel een
foutcode in het systeem opgeslagen en
een erkende Volvo-garage hoort het
remsysteem te controleren.

Waarschuwingssymbool slechte remwerking.
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Sperdifferentieel
Overzicht

Het sperdifferentieel zorgt ervoor dat de
aandrijfwielen op dezelfde as met
dezelfde snelheid ronddraaien.
Inschakeling van het sperdifferentieel is
soms vereist om de tractie te handhaven
op een gladde ondergrond (bijv. ijs,
zand, modder). Gebruik het
sperdifferentieel uitsluitend bij lage
snelheden en zonder
koersveranderingen.

de rijsnelheid lager is dan 15 km/h.
De sper wordt uitgeschakeld als de
snelheid boven de 15 km/h komt of
als wordt geschakeld.

Functie

Het remsysteem regelt de werking van
het sperdifferentieel en controleert of dit
op de juiste momenten en zonder kans
op schade inschakelt. Inschakelen kan
automatisch of met de hand gebeuren.
•

•

Handmatig inschakelen is mogelijk
zonder het koppelingspedaal in te
hoeven trappen. Het systeem
synchroniseert de wielen actief,
zodat deze met gelijke snelheid
ronddraaien voordat het
sperdifferentieel inschakelt. Als
synchronisatie van de wielsnelheden
niet mogelijk is, schakelt het
sperdifferentieel niet in; dit gebeurt
pas als de wielen met dezelfde
snelheid draaien.
Automatische inschakeling, DLC "Diff
lock control". Het sperdifferentieel
wordt automatisch ingeschakeld als
de aangedreven wielen met
verschillende snelheden draaien en

Glad wegdek, sperdifferentieel niet ingeschakeld.
Alleen het wiel op het gladde wegdek draait, de
truck staat stil.

Vaste ondergrond, geen differentieelslot
ingeschakeld.
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Glad wegdek, sperdifferentieel ingeschakeld. De
wielen draaien nu geforceerd rond met dezelfde
snelheid. Alleen het wiel op de stevige ondergrond
drijft de truck aan. Geef voorzichtig gas, om de
aangedreven as en de tandwielen niet te
beschadigen.

B 774595

Automatische werking van
sperdifferentieel DLC (Diff
lock control)

Zet de knop voor het sperdifferentieel in
de middenstand, zodat inschakelen
automatisch gebeurt. De werking wordt
beïnvloed door de tractieregeling, zie
Antispinfunctie (TCS) op pagina 128.

Overzicht van de
schakelaarfuncties
Stand van de knop Functie
0 (bovenste stand) Geen sperdifferentieel
ingeschakeld
1 (middelste stand) Automatisch
en TCS
inschakelen van
ingeschakeld
sperdifferentieel actief.
1 (middelste stand) Automatisch
en Off road-TCS
inschakelen van
ingeschakeld
sperdifferentieel
uitgeschakeld.
1 (middelste stand) Automatisch
en TCS
inschakelen van
uitgeschakeld
sperdifferentieel
uitgeschakeld.
2 (onderste stand) Sperdifferentieel
handmatig
ingeschakeld.

Handmatige bediening van
sperdifferentieel
1

Zet de knop in de lagere stand.

2

Wacht tot het controlelampje op het
instrumentenpaneel gaat knipperen.

3

Geef voorzichtig gas, om de
aangedreven as en de tandwielen
niet te beschadigen.

4

Rijd van het gladde gedeelte
vandaan.

5

Laat het gaspedaal opkomen.

6

Schakel het sperdifferentieel uit.

STARTEN EN RIJDEN 06

Sperdifferentieel

Knop in middelste stand voor automatisch gesperd
differentieel.

Differentieelslot ingeschakeld. Het lampje op het
instrumentenpaneel knippert.
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Sperdifferentieel
NB
Het sperdifferentieel is alleen ingeschakeld
als de waarschuwingslamp op het
instrumentenpaneel knippert. Het
sperdifferentieel is ingeschakeld zolang de
waarschuwingslamp knippert, ook al is de
knop uitgezet.
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Cruise control, CC (Cruise
Control)
Cruisecontrol maakt gebruik van de
motor en de hulprem om de
trucksnelheid te regelen.

NB
•

Als u op een vlakke weg of
bergopwaarts een snelheid instelt,
mag deze snelheid toenemen tot de
gekozen snelheidsoverschrijding. De
hulprem zal dan worden geactiveerd
om een constante snelheid te
handhaven.

•

Als u bergafwaarts een snelheid
instelt, is geen verdere
snelheidstoename toegestaan. De
huidige snelheid wordt dan als
maximale snelheidsoverschrijding
ingesteld. De hulprem wordt
rechtstreeks aangestuurd om een
constante snelheid te handhaven.

VOORZICHTIG
Gebruik cruise control niet in heuvelachtig
gebied, in druk verkeer of op gladde
wegen.

Cruise control inschakelen
De knop voor cruise control zit op het
stuurwiel.
1

Druk op de CC-knop (2).

2

Als de gewenste rijsnelheid is
bereikt, drukt u knop (7) in om de
functie in te schakelen.
U verhoogt of verlaagt de ingestelde
rijsnelheid door knop (7) omhoog of
omlaag te bewegen.

Als de cruise control is ingeschakeld, ziet
u de aanduiding "CC" en de
geselecteerde rijsnelheid op het centrale
display.

Weergave op display.

U kunt cruise control niet inschakelen bij
rijsnelheden beneden 30 km/h.

Provided by Volvo Trucks
B 774595

1

Activeren/overgaan naar intelligente
cruise control.

2

Activeren/overgaan naar cruise
control.

3

Volgafstand wijzigen (opent menu in
bestuurdersinfodisplay).

4

Cruise control uitzetten.

5

Hervatten van eerder ingestelde
snelheid.

6

Toegestane snelheidsoverschrijding
wijzigen (opent menu in
bestuurdersinfodisplay).

7

Verhogen/verlagen van ingestelde
rijsnelheid, volgafstand of
snelheidsoverschrijding (omhoog/
omlaag). Selecteren (indrukken).
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Cruise control
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Cruise control
Wisselen tussen CC en ACC

remmen tot 2 km/u onder de ingestelde
snelheid is gezakt.

•

Door eenmaal op de ACC-knop te
drukken terwijl CC ingeschakeld is,
gaat u over naar ACC.

Het display toont de ingestelde snelheid
dan tussen vierkante haken, bijvoorbeeld
[70].

•

Door eenmaal op de ACC-knop te
drukken terwijl CC in standby staat
(er is geen snelheid geselecteerd of
deze is tijdelijk niet actief), gaat u
over naar ACC.

Wisselen tussen CC en ACC doet u door
de betreffende knop in te drukken.

Ingestelde rijsnelheid wijzigen
Wijzigen van de ingestelde rijsnelheid
gebeurt door de knop (7) omhoog of
omlaag te bewegen. Door kort in te
drukken verlaagt/verhoogt u de
ingestelde snelheid met 1 km/h, door
langer in te drukken met 5 km/h.
U kunt de ingestelde snelheid ook
wijzigen met het gaspedaal en door dan
de knop in te drukken.

Cruise control uitschakelen
Tijdelijk uitzetten

Trap het koppelingspedaal in of druk kort
op de 0-knop (4) om de cruisecontrol
tijdelijk uit te schakelen.
Ook de rem schakelt de cruisecontrol
tijdelijk uit, indien de snelheid door het

Ga weer naar de voorgaande snelheid
door op de knop Hervatten (5) te
drukken. (Geldt alleen als de snelheid
hoger is dan 15 km/u.)
Cruisecontrol wordt niet uitgeschakeld
door intrappen van het gaspedaal. Als
het gaspedaal wordt losgelaten, gaat de
truck weer rijden op de ingestelde
rijsnelheid.

Ontkoppelen

Door de 0-knop lang in te drukken gaat
cruise control uit. CC verdwijnt van het
display.

Snelheidsoverschrijding
wijzigen

Verhoog de snelheidsoverschrijding
door knop (7) omhoog te bewegen,
verlaag de overschrijding door deze
omlaag te bewegen. Druk knop (7) in
om te selecteren of wacht tot de
informatie van het
bestuurdersinfodisplay verdwijnt (na
twee seconden).
Door kort indrukken verhoogt/
verlaagt u de snelheidsoverschrijding
met 1 km/h, door lang indrukken
verhoogt of verlaagt u deze met 5
km/h.

NB
De bestuurder blijft altijd volledig
verantwoordelijk voor de snelheid van de
truck. Bij toepassing van een
snelheidsoverschrijding, moet de
ingestelde snelheid van de cruisecontrol
zo worden aangepast dat de uiteindelijke
snelheid niet hoger ligt dan de plaatselijk
toegestane snelheid.

Telkens wanneer de truck wegrijdt wordt
de snelheidsoverschrijding automatisch
ingesteld op 5 km/h.
De snelheidsoverschrijding is instelbaar
tussen 2 en 8 km/u.
1

Druk op de ECO-knop (6). De
informatie verschijnt op het
bestuurdersinfodisplay.
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Adaptieve cruise control,
ACC (Adaptive Cruise
Control)

ACC is een ondersteunend systeem voor
de bestuurder, een uitbreiding op
standaard cruise control CC. Met gebruik
van een radarsensor kan ACC een
constante tijdsinterval
(rijsnelheidsafhankelijke volgafstand)
aanhouden tot de voorligger. Adaptieve
cruise control en standaard cruise
control werken parallel. Als er vóór de
truck geen voertuigen worden
gedetecteerd, houdt de truck een
constante rijsnelheid aan. Als de
radarsensor een voertuig voor de truck
detecteert, neemt ACC het over. Er
wordt dan een constante volgafstand
aangehouden als de voorligger
langzamer rijdt dan de ingestelde cruise
control-snelheid.
ACC hoort alleen te worden gebruikt op
snelwegen en hoofdwegen.
ACC kan worden aangezet vanaf
30 km/h en activeert dan weer vanaf
15 km/h.

Het systeem volgt voorliggers onder
normale rijomstandigheden. In kritieke
situaties kan ACC de rijsnelheid beperkt
verlagen. De bestuurder moet dan het
rempedaal intrappen om over het volle

remvermogen van de truck te
beschikken.

WAARSCHUWING
Het systeem is niet altijd in staat om
andere weggebruikers en
verkeerssituaties duidelijk te herkennen.
Om een aanrijding te voorkomen, is het
van belang dat de bestuurder zich bewust
is van de beperkingen van het systeem,
zie Bijzondere verkeerssituaties op
pagina 143.
Het systeem kan in sommige gevallen:
•

de truck plotseling laten afremmen;

•

een onnodige waarschuwing geven;

•

nalaten te waarschuwen of te remmen;

•

de truck plotseling laten accelereren.

Lees alle informatie over de functie
voordat u er gebruik van maakt. Rijd
voorzichtig en wees voorbereid op een
remactie, vooral als er een waarschuwing
voor een aanrijding wordt gegeven, zie
pagina 146.

WAARSCHUWING
ACC kan uw werk als bestuurder niet
overnemen! Als bestuurder blijft u
volkomen verantwoordelijk voor het
aanhouden van een veilige afstand tot het
voertuig voor u.

Provided by Volvo Trucks
B 774595

VOORZICHTIG
Breng geen lak aan en monteer geen
voorwerpen voor de radarsensor (zoals
hulpverlichting). De sensor werkt dan
mogelijk niet meer.

VOORZICHTIG
Gebruik ACC niet in bergachtig terrein,
druk verkeer of op glad wegdek.
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Adaptieve cruise control

Inschakeling ACC
De knop voor adaptieve cruise control zit
op het stuurwiel.
1

Druk op de ACC-knop (1).

2

Als de gewenste rijsnelheid is
bereikt, drukt u knop (7) in om de
functie in te schakelen.
U verhoogt of verlaagt de ingestelde
rijsnelheid door knop (7) omhoog of
omlaag te bewegen.

Als de adaptieve cruise control is
ingeschakeld, ziet u de aanduiding
"ACC" en de geselecteerde rijsnelheid
op het centrale display.
U kunt adaptieve cruise control niet
aanzetten bij een rijsnelheid beneden 30
km/h.
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Ingestelde rijsnelheid wijzigen

Wijzigen van de ingestelde rijsnelheid
gebeurt door de knop (7) omhoog of
omlaag te bewegen. Door kort in te
drukken verlaagt/verhoogt u de
ingestelde snelheid met 1 km/h, door
langer in te drukken met 5 km/h.
U kunt de ingestelde snelheid ook
wijzigen met het gaspedaal en door dan
knop (7) in te drukken.

De volgafstand instellen
1

Activeren/overgaan naar intelligente
cruise control.

2

Activeren/overgaan naar cruise
control.

3

Volgafstand wijzigen (opent menu in
bestuurdersinfodisplay).

4

Cruise control uitzetten.

5

Hervatten van eerder ingestelde
snelheid.

6

Toegestane snelheidsoverschrijding
wijzigen (opent menu in
bestuurdersinfodisplay).

7

Verhogen/verlagen van ingestelde
rijsnelheid, volgafstand of
snelheidsoverschrijding (omhoog/
omlaag). Selecteren (indrukken).

1

Druk op knop (3) om de volgafstand
in te stellen.
De huidige volgafstand wordt
getoond op het
bestuurdersinfodisplay.

2

Wijzig de volgafstand door de knop
(7) te bewegen: omhoog voor minder
en omlaag voor meer volgafstand.
De wijziging gaat onmiddellijk in.
Om de ingestelde volgafstand te
selecteren drukt u op knop (7) of
wacht u tot de informatie verdwijnt
van het bestuurdersinfodisplay (na
vijf seconden).
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De strepen geven de huidige volgafstand
aan. Vijf strepen komen overeen met
een afstand van 3,5 seconden; per
streep neemt de afstand met
0,5 seconde af. De minimale volgafstand
van één streep komt overeen met
1,5 seconde. Telkens wanneer de truck
wegrijdt, wordt automatisch een
volgafstand van drie strepen
(overeenkomend met 2,5 seconden)
geselecteerd.
Bij elke geselecteerde volgafstand, zal
de feitelijke afstand tot de voorligger
afhangen van de rijsnelheid van de truck.

Uitschakeling ACC
Tijdelijk uitzetten

Trap het rem- of koppelingspedaal in of
druk kort op de 0-knop (4) om ACC
tijdelijk uit te zetten. Het display toont de
B 774595

ingestelde snelheid dan tussen vierkante
haken, bijvoorbeeld [70].

Snelheidsaanpassing

symbool op het instrumentenpaneel
verlicht is.

Zet ACC weer aan door de hervattenknop (5) in te drukken. (Geldt bij een
rijsnelheid boven 15 km/h.)

Er wordt een voorligger
geregistreerd

Als de voorligger uit het
gezichtsveld verdwijnt

Intelligente cruise control wordt niet
uitgezet door het gaspedaal in te
trappen. Als het gaspedaal wordt
losgelaten, gaat de truck weer rijden op
de ingestelde rijsnelheid.

Als ACC is aangezet en een voorligger
detecteert, licht op het display een
symbool op.

Uitschakelen

In een bocht kan de voorligger tijdelijk uit
het zicht van ACC verdwijnen. Zolang
ACC constateert dat de truck zich in een
bocht bevindt, blijft de functie de
rijsnelheid aanpassen zodat deze bij de
scherpte van de bocht past.

Door de 0-knop lang in te drukken gaat
adaptieve cruise control uit. ACC
verdwijnt van het display.
Als via het menu de
rollenbanktestmodus wordt aangezet,
gaat ACC, zie Antispinfunctie (TCS) op
pagina 128 tegelijkertijd uit.

VOORZICHTIG

Langzaam rijden

Als u zeer langzaam rijdt, wordt ACC
mogelijk automatisch uitgeschakeld. Het
display toont dan een melding. Dit kan
gebeuren als u in een file rijdt die zeer
traag beweegt.

De snelheid wordt aangepast aan
de voorligger

Als de voorligger langzamer rijdt dan de
in ACC ingestelde rijsnelheid, zal ACC
de rijsnelheid aanpassen aan die van de
voorligger.

Wanneer ACC afremt, hangt af van de
situatie. Het is dan ook niet zeker dat de
truck meteen zal remmen zodra het
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Als de voorligger uit het zicht van ACC
verdwijnt zoals door te wisselen naar
andere rijstrook, en de volgafstand is te
ver of gelijkwaardig, verdwijnt het
symbool en neemt de rijsnelheid van de
truck weer toe tot de ingestelde
rijsnelheid.
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Adaptieve cruise control

Als de truck zich in zijwaartse richting
verplaatst, kan ACC andere voertuigen
soms moeilijk herkennen. Het komt dan
voor dat de truck tijdens inhalen
onverwachts remt. We raden daarom aan
om bij een inhaalmanoeuvre de rijsnelheid
met het gaspedaal te verhogen of om ACC
tijdelijk uit te zetten.

Wanneer de truck door de
bestuurder moet worden geremd

Als de truck op een voertuig stuit dat zo
langzaam rijdt dat ACC waarschijnlijk
onvoldoende tijd heeft om te remmen,
wordt een waarschuwing gegeven over
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het risico op een aanrijding. Op de
voorruit vlak voor de bestuurder is dan
een rood licht zichtbaar. Gebruik het
rempedaal om direct snelheid te
minderen!

WAARSCHUWING
ACC remt niet af voor stilstaande objecten
of voor zeer langzaam bewegende
voertuigen.

Rembeveiliging
Om de wielremmen te beschermen
tegen overmatig gebruik, is er een
ingebouwde beveiliging die het gebruik
ervan beperkt. ACC werkt dan tijdelijk
met verminderde capaciteit, aangegeven
met haakjes (ACC) op het centrale
display. Een melding op het
bestuurdersinfodisplay wijst de
bestuurder op de verminderde
remcapaciteit.
In de modus met verminderd
remvermogen, zal ACC de wielremmen
niet gebruiken en wordt de truck alleen
geremd met motorrem en hulpremmen;
dit kan het remvermogen aanzienlijk
beperken.
ACC gaat automatisch terug naar de
normale werking zodra de werking van
de wielremmen is hersteld.

VOORZICHTIG
Als de ACC in de gereduceerde stand is,
heeft de ACC een verminderde
remcapaciteit.

NB
Als een aangekoppelde trailer geen of een
defect ABS-systeem heeft, gaat ACC over
naar de modus voor verminderd
remvermogen.

Houd de zone vlak voor de sensor
schoon.

De radarsensor is aangebracht achter de
onderste treeplank, aan de voorkant van
de truck. Reinig vlak voor de radarsensor
aan de buiten- en binnenkant van de
treeplank, door deze omlaag te zetten.

NB
Maak matig gebruik van ACC op
neerwaartse hellingen achter langzaam
rijdende voertuigen. U beperkt zo de kans
dat de rembeveiliging activeert en dat ACC
overgaat naar de modus voor verminderd
remvermogen.

Als ACC niet werkt

ACC werkt niet als de radarsensor erg
vervuild is of bedekt is door sneeuw of
ijs.
De melding "FLS geblokkeerd" verschijnt
dan op het bestuurdersinfodisplay.

De pijl geeft de montagelocatie van de radarsensor
op de truck aan.

WAARSCHUWING
Bij wijzigingen aan de zone vlak voor de
sensor, zal Volvo de correcte werking van
het systeem mogelijk niet garanderen.

Na reiniging van de sensor werkt de
functie na een paar minuten rijden weer,
of treedt deze weer gewoon in werking
nadat de truck opnieuw wordt gestart.
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Als de sensor vuil is
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Bijzondere verkeerssituaties
WAARSCHUWING
Het systeem kan soms problemen
ondervinden met de identificatie en
interpretatie van bepaalde
verkeerssituaties. De bestuurder is altijd
verantwoordelijk voor de juiste onderlinge
afstand en snelheid!

Het systeem is beperkt in staat om rijdende
voertuigen in een aangrenzende rijstrook en
stilstaande obstakels te detecteren. Dit kan ertoe
leiden dat de truck onverwachts een waarschuwing
geeft, remt of accelereert.
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Het systeem is in beperkte mate in staat om te
detecteren of de voorligger afslaat. Dit kan ertoe
leiden dat de truck onverwachts een waarschuwing
geeft of remt.

Het systeem is beperkt in staat om voertuigen in
een bocht te detecteren. Dit kan ertoe leiden dat
de truck onverwachts een waarschuwing geeft,
remt of accelereert.

Het systeem is beperkt in staat om voertuigen te
detecteren die een scherpe bocht voor uw truck
maken en die te dichtbij zijn om door het systeem
gedetecteerd te worden. Rem de truck af om de
afstand ten opzichte van de voorligger te
vergroten.
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Tijdens het inhalen kan het systeem onverwachts
een waarschuwing geven of de truck laten
afremmen als u in dezelfde rijstrook te dicht achter
het in te halen voertuig rijdt.
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Het systeem kan geen obstakel of stilstaande
voertuig voor de voorligger detecteren. Dit kan
ertoe leiden dat de truck onverwachts een
waarschuwing geeft, remt of accelereert.
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Systeem voor bestuurderondersteuning
Forward collision warning
(waarschuwing aanrijding
met voorligger)

FCW (Forward Collision Warning) is een
systeem voor bestuurdersondersteuning
dat waarschuwt als er een aanrijding
dreigt met een voorligger.
Het systeem waarschuwt ook voor
stilstaande voertuigen.
FCW schakelt automatisch in als de
truck wegrijdt en wordt bediend met een
knop op het instrumentenpaneel.
Wanneer de LED in de knop verlicht is,
is het systeem geactiveerd.

WAARSCHUWING
Het systeem is niet altijd in staat om
andere weggebruikers en
verkeerssituaties duidelijk te herkennen.
Om een aanrijding te voorkomen, is het
van belang dat de bestuurder zich bewust
is van de beperkingen van het systeem.
Het systeem kan in sommige gevallen:
•

een onnodige waarschuwing geven;

•

geen waarschuwing geven.

Lees alle informatie over de functie
voordat u er gebruik van maakt. Lees ook
de informatie over de adaptieve cruise
control om deze functie te gebruiken, zie
Bijzondere verkeerssituaties op
pagina 143.

NB
Het systeem bekrachtigt de remmen, de
stuurinrichting of andere systemen in de
truck niet. Er worden uitsluitend visuele en
akoestische signalen afgegeven via het
dashboard en via de luidsprekers.

Wanneer geeft het systeem
een waarschuwing?
FCW waarschuwt wanneer de
volgafstand tot voorliggers afneemt en er
risico bestaat op een aanrijding.
Waarschuwen gebeurt volgens twee
niveaus.
1

De eerste, vroegtijdige
waarschuwing voor voorliggers
bestaat uit een vast rood lichtsignaal
dat reflecteert op de voorruit.

2

Het volgende niveau is een urgente
waarschuwing voor een onmiddellijk
dreigende aanrijding. Dit bestaat uit
een knipperend rood lichtsignaal dat
op de voorruit reflecteert en gaat
vergezeld van een geluidssignaal.

WAARSCHUWING
FCW werkt niet in alle situaties en is een
aanvullend hulpmiddel. Als bestuurder blijft
u er zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor
dat met de truck veilig wordt gereden!

NB
Knop voor FCW.

Het systeem houdt alleen rekening met
voertuigen die in dezelfde rijrichting en op
dezelfde rijstrook rijden, niet met
tegemoetkomend verkeer.
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Het systeem geeft alleen
waarschuwingen af als de truck een
rijsnelheid heeft van minstens 15 km/h.
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•

Het gehele systeem uitschakelen. De
knop lang indrukken. (Symbool op
instrumentenpaneel licht op.)

Het systeem wordt weer geactiveerd via
de knop of door opnieuw starten van de
motor.

FCW waarschuwt met een rood lichtsignaal op de
voorruit.

De gevoeligheid van het systeem, dus
hoe vroegtijdig het systeem waarschuwt,
hangt af van de geselecteerde
volgafstand, zie De volgafstand instellen
op pagina 140.

NB
De volgafstand vormt geen exacte
tijdsaanduiding voor de waarschuwing.

Het FCW systeem uitschakelen

U kunt zowel alleen de vroege
waarschuwing als het gehele systeem
uitschakelen. Dit wordt gedaan met de
knop.
•

De vroege waarschuwing
uitschakelen. Eén korte druk op de
knop. (Het LED-indicatielampje in de
knop dooft.)

Als adaptieve cruise control actief is,
wordt de bestuurder gewaarschuwd door
een constante rode gloed, ook als de
FCW-functie is uitgezet met de
schakelaar, zie Wanneer de truck door
de bestuurder moet worden geremd op
pagina 141.

WAARSCHUWING

Na reiniging van de sensor wordt de
functie na een paar minuten rijden
gereset, of wordt de werking hersteld
wanneer de truck opnieuw wordt gestart.
Slecht weer zoals zware regenval of mist
is eveneens nadelig voor de werking,
vooral bij het detecteren van stilstaande
voertuigen.

Leg geen papieren of voorwerpen op het
dashboard die de leds zouden kunnen
afdekken die het lichtsignaal afgeven.

NB
Soms zal het systeem waarschuwen voor
voertuigen op een andere rijstrook,
bijvoorbeeld in bochten.

Als het systeem niet werkt
Radarsensor
De werking van FCW kan worden
verstoord als er zich sneeuw, ijs of vuil
nabij de sensor bevindt. Als de
radarsensor volledig is afgedekt,
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verschijnt de melding "FLS geblokkeerd"
op het bestuurdersinfodisplay. Houd het
gebied vóór de sensor schoon en reinig
dit aan de buiten- en binnenzijde van de
opstaptrede door de trede neer te
klappen.

STARTEN EN RIJDEN 06

Systeem voor bestuurderondersteuning

De pijl geeft de montagelocatie van de radarsensor
op de truck aan.

WAARSCHUWING
Bij wijzigingen aan de zone vlak voor de
sensor, zal Volvo de correcte werking van
het systeem mogelijk niet garanderen.
147
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Camerasensor

De camerasensor die waarschuwt voor
stilstaande voertuigen is in de voorruit
gemonteerd. Zorg dat de zone vóór de
camera schoon blijft zodat het
camerabeeld niet wordt geblokkeerd
door vuil of condens aan de buitenkant
van de voorruit. Als het systeem een
obstakel waarneemt, toont de display het
bericht "CONTROLEER CAMERA,
Chauffeurondersteuningssystemen niet
beschikbaar".

De pijl geeft de montagelocatie van de camera op
de truck aan.
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Collision warning with
emergency brake
(waarschuwing aanrijding
met activering
noodstoprem)

CW-EB (Collision Warning with
Emergency Brake) helpt een aanrijding
voorkomen of beperkt de kracht van een
onverhoopte aanrijding.

Deze functie activeert met een forward
collision warning (FCW) als die niet werd
uitgeschakeld. Als de bestuurder niet op
de waarschuwing reageert terwijl de
kans op een aanrijding blijft, begint het
systeem het voertuig licht af te remmen.
Hierna volgt toepassing van de
maximum remvertraging.

Het systeem handmatig
uitschakelen

U kunt het systeem uitschakelen met de
schakelaar op het instrumentenpaneel.
Door kort indrukken van de knop
schakelt u de vroege waarschuwing in
het forward collision warning system
(FCW) uit, maar de functie noodstoprem
(CW-EB) is nog actief.

Het systeem dient in de volgende
situaties uitgeschakeld te worden:

Door lang indrukken van de knop
schakelt u zowel de vroege
waarschuwing als de
noodstopremfunctie uit.

•

wanneer aan de voorzijde
accessoires zijn gemonteerd, bijv.
een sneeuwploeg

•

bij het vermoeden van een storing in
het ABS van de aangekoppelde
trailer

•

bij het vermoeden van een storing in
de bedrading tussen truck en trailer

•

schade aan de voorzijde van de truck

Uitschakeling van het systeem wordt
aangegeven door een geel
indicatielampje in de tellergroep en het
doven van de LED in de schakelaar.

Symbool voor CW-EB. Het symbool licht op in de
tellergroep wanneer het systeem is uitgeschakeld
of niet werkt.

STARTEN EN RIJDEN 06

Systeem voor bestuurderondersteuning

CW-EB wordt automatisch geactiveerd
wanneer de truck wegrijdt en is
beschikbaar bij rijsnelheden boven
15 km/u.

NB
Het systeem houdt rekening met
voertuigen die stilstaan en met voertuigen
die in dezelfde richting en op dezelfde
rijstrook rijden. Het systeem reageert niet
op tegemoetkomend of kruisend verkeer.

Symbool voor CW-EB.
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Systeem voor bestuurderondersteuning
WAARSCHUWING
Het systeem is niet altijd in staat om
andere weggebruikers en
verkeerssituaties duidelijk te herkennen.
Om een aanrijding te voorkomen, is het
van belang dat de bestuurder zich bewust
is van de beperkingen van het systeem.
Het systeem kan in sommige gevallen:

•

bochten

•

voertuigen die zich zijdelings parallel
bevinden

•

voertuigen die van rijstrook wisselen
of afslaan

•

motorfietsen en andere
weggebruikers met een klein profiel
sterk tegenlicht

•

een onnodige waarschuwing geven;

•

•

de truck plotseling laten afremmen;

•

nalaten te waarschuwen of te remmen.

In deze situaties kan het systeem een
onnodige waarschuwing geven,
plotseling de remmen bedienen of juist
nalaten te waarschuwen of te remmen.

Lees alle informatie over de functie
voordat u er gebruik van maakt. Rijd
voorzichtig en wees voorbereid op een
remactie, vooral als er een waarschuwing
voor een aanrijding wordt gegeven.
Lees ook de informatie over de adaptieve
cruise control om deze functie te
gebruiken, zie Bijzondere verkeerssituaties
op pagina 143.

WAARSCHUWING
CW-EB werkt niet in elke rijsituatie en is
een aanvullend hulpmiddel. Het kan de
oplettendheid van de bestuurder in het
verkeer niet vervangen. Als bestuurder
blijft u er zelf uiteindelijk verantwoordelijk
voor dat met de truck veilig wordt gereden!

Situaties die bijzondere aandacht
vragen
De volgende situaties vragen extra
aandacht van de bestuurder:

Wanneer geeft de
vrachtwagen een
waarschuwing of wordt er een
noodstop gemaakt?
Als de afstand tot uw voorligger afneemt
en er kans op een aanrijding is,
waarschuwt de Forward Collision
Warning (FCW) met een rood
lichtsignaal in de voorruit. Dit signaal
verandert in een knipperlicht en een
geluidssignaal als de bestuurder de
aanrijding niet probeert te voorkomen.

Als de truck is gestopt, worden de
waarschuwingsknipperlichten
ingeschakeld. Het systeem geeft de
remmen vrij als de bestuurder het
rempedaal loslaat, het gaspedaal intrapt,
de achteruitversnelling inschakelt of de
parkeerrem aantrekt.
Als de bestuurder niets doet, zal het
systeem zo mogelijk de parkeerrem
inschakelen.

NB
Om ongewenst activeren van het
noodstopremsysteem te stoppen, dient de
bestuurder het gaspedaal volledig in te
trappen.

Het remmen gebeurt nu in twee fasen;
een eerste, lichtere remfase die direct
overgaat in de volle remkracht als het
risico van een aanrijding niet is
afgenomen. Als de volle remkracht wordt
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gebruikt, knipperen de remlichten om
achterliggers voor de plotselinge
remingreep te waarschuwen. Tijdens de
eerste lichtere remfase blijven de
remmen actief totdat het gaspedaal
helemaal wordt ingetrapt, of tot de
bestuurder een plotselinge
uitwijkmanoeuvre uitvoert. Het systeem
geeft zelf de remmen vrij als het risico op
een aanrijding niet meer bestaat.

B 774595

Als het systeem niet werkt of
niet volledig functioneel is
WAARSCHUWING
Het systeem schakelt uit na drie incidenten
waarbij de volle remkracht is gebruikt. De
functie kan weer worden ingeschakeld in
een erkende Volvo-garage.

De werking van CW-EB is mogelijk
beperkt als zich sneeuw, ijs of vuil rond
de radarsensor of camerasensor heeft
opgehoopt. Slechte
weersomstandigheden zoals zware
regenval, mist of sterk tegenlicht kunnen
ook de werking van het systeem
beïnvloeden, vooral wat betreft het
opmerken van stilstaande voertuigen.

tellergroep branden en toont de display
het bericht "ABS trailer, storing,Trailer
zonder ABS", zie Bij aankoppeling van
een trailer op pagina 152.

Vuil rond de radarsensor

Houd de zone vlak voor de sensor
schoon. Als de radarsensor volkomen is
bedekt, verschijnt "FLS geblokkeerd" op
het bestuurdersinfodisplay. Klap de
treeplank uit en reinig de treeplank aan
de buitenkant en binnenkant.

Na reinigen van de sensor wordt de
functie gereset door enkele minuten met
de truck te rijden of de motor opnieuw te
starten.

WAARSCHUWING
Bij wijzigingen aan de zone vlak voor de
sensor, zal Volvo de correcte werking van
het systeem mogelijk niet garanderen.

WAARSCHUWING
Als na een (lichte) aanrijding de zone
rondom de sensor mogelijk verstoord is,
laat de correcte instelling en alle
functionaliteit van de sensor dan
controleren in een erkende Volvo-garage.

STARTEN EN RIJDEN 06

Systeem voor bestuurderondersteuning

ABS- of ESP-systeem

CW-EB wordt uitgeschakeld als het ABS
of ESP systeem niet goed werken. Dit
geldt ook als een aangekoppelde trailer
een defect ABS of geen ABS heeft.
Wanneer het systeem uitschakelt ten
gevolge van een storing gaat het
symbool in de tellergroep branden en
toont de display het bericht
"RAADPLEEG
WERKPLAATS,Noodrem, storing".
Wanneer het systeem uitschakelt ten
gevolge van een storing in het ABS van
de trailer gaat het symbool in de

De pijl geeft de montagelocatie van de radarsensor
op de truck aan.
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Vuil rond de camerasensor

De camerasensor bevindt zich in de
voorruit en dient voor het detecteren van
stilstaande voertuigen. Houd de zone
vlak voor de camerasensor schoon. Als
het systeem waarneemt dat het zicht van
de camera is geblokkeerd, toont het
display de melding "CONTROLEER
CAMERA,
Chauffeurondersteuningssystemen niet
beschikbaar".

Bij aankoppeling van een
trailer
WAARSCHUWING
Aangezien CW-EB is gedeactiveerd als
een trailer zonder werkende ABS is
aangekoppeld, is het belangrijk te
controleren of de truck daadwerkelijk de
trailer heeft gedetecteerd.

Activeer de richtingaanwijzer en
controleer of de pijl en de rechthoek van
het instrumentensymbool knipperen na
aankoppeling van een trailer.

Beide symbolen knipperen als de trailer correct is
aangekoppeld.
De pijl geeft de montagelocatie van de camera op
de truck aan.

NB
Als u meerdere trailers aankoppelt, is het
belangrijk dat ze alle een werkend ABS
systeem hebben. Is dat niet het geval, dan
moet u het CW-EB systeem uitschakelen.
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Lane Keeping Support
(rijstrookondersteuning)

WAARSCHUWING
Het systeem is niet altijd in staat om
wegmarkeringen en verkeerssituaties
duidelijk te herkennen. Om een aanrijding
te voorkomen, is het van belang dat de
bestuurder zich bewust is van de
beperkingen van het systeem. Het
systeem kan in sommige gevallen:

LKS (Lane Keeping Support) is een
systeem voor bestuurdersondersteuning
dat waarschuwt als de truck onbedoeld
afwijkt van de rijstrook.

LKS schakelt automatisch in als de truck
gestart wordt en de functie activeert bij
een rijsnelheid van 60 km/h.

Het systeem handmatig
uitschakelen

•

een onnodige waarschuwing geven;

•

geen waarschuwing geven

Lees alle informatie over de functie
voordat u die gebruikt.

Het systeem kan uitgeschakeld worden
via een schakelaar op het
instrumentenpaneel. Wanneer de LED in
de knop verlicht is, is het systeem
geactiveerd.

WAARSCHUWING
LKS werkt niet in elke rijsituatie en is een
aanvullend hulpmiddel. Het kan de
oplettendheid van de bestuurder in het
verkeer niet vervangen. Als bestuurder
blijft u er zelf uiteindelijk verantwoordelijk
voor dat met de truck veilig wordt gereden!

Wanneer geeft het systeem
een waarschuwing?

Schakelaar voor LKS.

Als aan onderstaande voorwaarden
wordt voldaan, waarschuwt het systeem
via een geluidssignaal dat de truck de
rijstrookmarkeringen overschrijdt:
•

Het systeem is ingeschakeld.

•

Op de weg zijn leesbare
rijstrookmarkeringen aangebracht.
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•

De truck rijdt sneller dan 60 km/u..

•

De bestuurder heeft geen
richtingaanwijzer ingeschakeld en
heeft het rempedaal niet kort
daarvoor bediend.

•

Het systeem detecteert geen
intentionele manoeuvre van de
bestuurder en detecteert dat het
voertuig niet naar de rijstrook
terugkeert.
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Systeem voor bestuurderondersteuning

De breedte en het bochtverloop van de
rijstrook, alsmede de mate van
bestuurdersactiviteit waargenomen door
het systeem bepalen wanneer de
waarschuwing geactiveerd wordt.
Het systeem schakelt uit bij snelheden
beneden 55 km/h.
Het systeem bekrachtigt niet de remmen,
de stuurinrichting of andere systemen
van de truck. Het geeft uitsluitend een
geluidssignaal via de luidsprekers of het
instrumentenpaneel en activeert een
knipperend waarschuwingslampje.

Als het systeem niet werkt of
niet volledig functioneel is
De werking van LKS kan worden
verstoord als er zich sneeuw, ijs of vuil
nabij de camerasensor bevindt. Slechte
weersomstandigheden zoals zware
regenval, mist of sterk tegenlicht kunnen
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ook de werking van het systeem
beïnvloeden.

Vuil rond de camerasensor

De camerasensor heeft tot taak de
rijstrookmarkeringen te herkennen. Als
het systeem niet beschikbaar is of om
onduidelijke redenen uitschakelt, kan dat
te wijten zijn aan vuil of condens op de
camerasensor. Controleer of de zone
vlak voor de sensor schoon is.

WAARSCHUWING
LKS zal soms uitschakelen als de
wegmarkeringen onduidelijk zijn of onder
slechte weersomstandigheden zoals bij
zware regenval, sneeuwval etc.

Als het systeem bemerkt dat de
camerasensor is bedekt, verschijnt het
bericht "CONTROLEER CAMERA,
Chauffeurondersteuningssystemen niet
beschikbaar".

De pijl geeft de montagelocatie van de camera op
de truck aan.
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De truck is achter luchtgeveerd en is
achter dus uitgerust met luchtvering in
plaats van bladveren. De
luchthoeveelheid in de balgen kan
worden afgeregeld en bepaalt de
chassishoogte boven de grond.
De luchtvering wordt elektronisch
geregeld en houdt de truck op dezelfde
hoogte, ongeacht het laadgewicht en de
positie van de lading. De hoogte kan ook
handmatig worden geregeld met de
handbediening.
Bij het wegrijden moet de druk in de
luchttanks hoger zijn dan 8 bar, anders
werkt de luchtvering niet. De luchtvering
wordt geactiveerd wanneer na het
starten de parkeerrem wordt vrijgegeven
of wanneer de handbediening of een
schakelaar voor de luchtvering wordt
gebruikt. De luchtveringsfuncties werken
pas wanneer het systeem via een van
deze handelingen is ingeschakeld.
Het luchtveersysteem kan in twee
verschillende modi worden gebruikt, de
rijmodus of de handbedieningsmodus.
Rijmodus houdt in dat de truck rijklaar is
en dat de handbediening niet is
geactiveerd. Wanneer op de
handbediening een knop wordt
ingedrukt, gaat het systeem over naar de
handbedieningsmodus.
Handbedieningsmodus houdt in dat het
systeem gereed is om de hoogte van de
truck te wijzigen. Het luchtveersysteem

kan handmatig worden aangepast terwijl
de truck stilstaat of bij een rijsnelheid van
minder dan 50 km/u.
Voor instructies over het
luchtveersysteem in geblokkeerde
modus, zie Luchtvering in vergrendelde
modus op pagina 278.

Handbediening
Controleknoppen

De functies van de luchtvering bedienen:
1

STOP, annuleert de regeling.

2

Rijhoogte, voor normaal rijden.

3

Rijhoogte wijzigen (lampje gaat
branden).
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Regelknoppen

De truckhoogte verhogen of verlagen.
Activeer de Hold-functie om de
bedieningsknop niet ingedrukt te hoeven
houden, bijvoorbeeld bij het omhoog of
omlaag zetten van de truck naar de
hoogste/laagste stand. Druk een van de
bedieningsknoppen en de
geheugenknop tegelijkertijd in. Om de
Hold-functie te annuleren drukt u op een
van de bedieningsknoppen, de knop
voor rijmodus of op STOP.

STARTEN EN RIJDEN 06

Inleiding bij luchtvering

Geheugenknop

Voor het opslaan of ophalen van
geheugens.
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Inleiding bij luchtvering
Functie
Rijhoogte terug
naar
fabrieksinstelling
Vervoer op
veerboten
Na vervoer op
veerboot
Laadhoogte
opslaan

Opdracht
of omlaag +
geheugenknop
Rijhoogte wijzigen +
geheugenknop (2 sec)
Bedieningsknop omlaag
+ geheugenknop (5 sec)
Stop/rijmodus
Hoogte verstellen +
geheugenknop (5 sec)

Functietabel
Functie
Handmatige
hoogteverstelling
Blokkeren
omhoog/omlaag

Opdracht
Bedieningsknop
omhoog/omlaag
Bedieningsknop omhoog
+ geheugenknop
Bedieningsknop omlaag
+ geheugenknop
Blokkering
Stop-/bedieningsknop
annuleren
omhoog of omlaag/
rijniveau
Rijhoogte
Rijhoogte wijzigen +
wijzigen
bedieningsknop
omhoog/omlaag
Nieuwe rijhoogte Rijhoogte wijzigen +
opslaan
bedieningsknop omhoog
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Het luchtveersysteem werkt tijdens het
rijden volautomatisch maar u kunt
bijvoorbeeld de rijhoogte wijzigen.

NB
Als de rijhoogte wordt gewijzigd, kan dit
nadelig zijn voor de rijeigenschappen.
Gebruik de functie niet bij een rijsnelheid
van meer dan 50 km/h.

Alternatieve rijhoogte

Druk op de knop voor rijhoogte. Als
rijhoogte niet is geselecteerd en de
rijsnelheid van de truck hoger is dan
30 km/h, klinkt er een geluidssignaal en
verschijnt er een melding op het
bestuurdersinfodisplay. Druk op de knop
om terug te gaan naar de rijhoogte.

De rijhoogte is instelbaar volgens drie
voorgeprogrammeerde hoogten. Zet de
knop in de gewenste stand.

Bij een rijsnelheid hoger dan 50 km/h,
gaat de truck automatisch naar het
rijniveau.

Rijhoogte
De chassishoogte boven de grond in de
rijstand is binnen bepaalde grenzen
instelbaar. De mate van verstelling is
afhankelijk van het trucktype. Op
sommige trucks is de rijhoogte helemaal
niet instelbaar.
De rijhoogte kan altijd worden
teruggesteld naar de fabrieksinstelling.
Instellen van de rijhoogte is alleen
mogelijk bij snelheden lager dan
50 km/h.

NB
Als de rijhoogte is aangepast, is het de
verantwoordelijkheid van de bestuurder
om ervoor te zorgen dat met de instelling
de wet niet wordt overtreden. Zo moeten
bijvoorbeeld de totale hoogte en de
koplampinstelling van de truck worden
gecontroleerd. Het is ook essentieel dat
wordt gecontroleerd of de
onderrijbeveiligingen aan voor- en
achterzijde niet te hoog zijn.

Na handmatige regeling de
rijhoogte herstellen

Elke voorgeprogrammeerde stand kan
aan uw eisen worden aangepast.
Een nieuwe rijhoogte opslaan:
•

Zet de knop in de stand waarvoor u
een nieuwe rijhoogte wilt opslaan.

•

Volg de instructies hieronder bij "Een
nieuwe rijhoogte instellen".
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Rijden met een truck met luchtvering

NB
Als de truck om een of andere reden niet
terug kan gaan naar de rijhoogte, geeft
een melding op het bestuurdersinfodisplay
dit aan.

Alternatieve rijhoogte.

Provided by Volvo Trucks
B 774595

157

STARTEN EN RIJDEN 06

Rijden met een truck met luchtvering
Een nieuwe rijhoogte instellen

2 Gebruik de hoogteknoppen om de
gewenste hoogte in te stellen.

1 Druk op de knop om de rijhoogte te

4 De nieuwe rijhoogte is nu ingesteld
en selecteerbaar. Activeer de
rijhoogte die u wilt gebruiken.

wijzigen (het lampje moet aan gaan).

3 Houd de geheugenknop minstens vijf
seconden ingedrukt.

Rijhoogte terug naar
fabrieksinstelling

U kunt altijd teruggaan naar de rijhoogte
die op de fabriek werd ingesteld.
Bij gebruik van de handbediening mag
de truck alleen met een lage rijsnelheid
worden verreden.

Alternatieve rijhoogte

Zet de knop in de stand waarvoor u de
fabrieksinstellingen wilt herstellen.
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1 Druk op de knop om de rijhoogte te

wijzigen (het lampje moet aan gaan).

2 Houd de geheugenknop twee
seconden ingedrukt.

4 Selecteer de rijhoogte.
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Rijden met een truck met luchtvering

NB
Houd de geheugenknop niet langer dan
vijf seconden ingedrukt, zo slaat u namelijk
de bestaande rijhoogte op in het
geheugen.

3 Laat de knop los.
De truck gaat terug naar de op de
fabriek ingestelde rijhoogte.
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Vervoer op veerboten
Wanneer de truck voor vervoer op een
veerboot moet worden vastgesjord,
blaas dan eerst de luchtbalgen helemaal
af en zet het luchtveersysteem uit. Dit is
nodig om het risico op beschadiging van
de lading tijdens de reis op de veerboot
te beperken.

2 Houd de onderste bedieningsknop
ingedrukt.

1 Bekrachtig de parkeerrem.

3 Druk de geheugenknop in zonder de
bedieningsknop los te laten. (De
Hold-functie wordt actief.)

4 Laat beide knoppen los.

7 Herstel de rijhoogte met de

handbediening als u na het
veerboottransport wegrijdt. Het
systeem keert ook terug naar de
rijhoogte wanneer u de parkeerrem
vrijgeeft.

5 Druk de geheugenknop vijf seconden
in (alle LED's doven na vijf
seconden).

6 De truck zakt naar de laagste

rijhoogte. Draai de contactsleutel
naar de stand Stop als alle lucht is
afgeblazen en het sisgeluid is
gestopt.

De truck is nu klaar om vast te
sjorren en het luchtveersysteem is
uitgezet.
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EXTERNE APPARATUUR 07

Reservewiel
Controle vooraf aan het
gebruik

Het reservewiel losmaken

Het reservewiel omhoog
brengen

Ga buiten de omtrek van het wiel staan.
Controleer voordat u het wiel verwijdert
of vastzet of de spanband
•

is gemonteerd,

•

intact is, inclusief de naden,

•

een verbindingsstuk heeft in de lier,

•

correct op de lier is gewikkeld.

Draai alle vier moeren los.
De dopsleutel voor het losdraaien van de
moeren en de slinger voor het omlaag
draaien van het wiel vindt u in de
gereedschapsuitrusting bij de truck.

Zet de spanband zo nodig vast.
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Plaats het wiel pal onder de wielhouder.
Trek het wiel niet in met de lier.
Als de truck is uitgerust met een
zijafschermplaat of met chassisskirts,
gebruik dan de binnenste gaten aan de
wielhouder.
Zet alle vier moeren vast met 400 Nm.
Een slinger om het wiel mee omhoog te
brengen en een dopsleutel voor het
vastzetten van de moeren vindt u in de
gereedschapuitrusting bij de truck.

B 774595
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Reservewiel

165

Provided by Volvo Trucks

08

LADEN,
LOSSEN
EN
WERKEN
Provided by Volvo Trucks

LADEN, LOSSEN EN WERKEN 08

Trailer, aankoppelen
Voorbereiden van aan- en
afkoppelen
WAARSCHUWING
Het behoort tot de verantwoordelijkheid
van de bestuurder om er voor te zorgen
dat de trailer op de juiste wijze wordt
aangekoppeld en afgekoppeld.

•

Controleer of u de juiste apparatuur
heeft en dat de apparatuur
storingsvrij is.

•

Controleer of de belastingcapaciteit
van de ondergrond toereikend is, in
het bijzonder indien u zich op een
ondergrond van grind bevindt.

•

Voer aan- en afkoppelen uit op een
zo vlak en gelijkmatig mogelijke
ondergrond.

Trailer aankoppelen
1 Koppel de trailer aan volgens de

instructies voor de soort trailer en de
betreffende koppelingsinrichting.

2 Trek de parkeerrem van de truck
aan.

3 Controleer of de luchtverbindingen
zijn afgesloten.

4 Controleer of de verlichting op de

5 Ontkoppel, indien van toepassing, de
parkeerrem op de trailer en stel de
ophanging in op "rijden".

2 Koppel de trailer af volgens de

instructies voor de soort trailer en de
betreffende koppelingsinrichting.

6 Controleer of de koppelingsinrichting

op de juiste wijze is vergrendeld.
Deze controle moet in meerdere
stappen worden uitgevoerd: eerst
visueel en vervolgens door het
activeren van de rem van de trailer
op het moment dat u probeert weg te
rijden.

NB
Voer altijd een remtest uit direct nadat u
met de trailer bent vertrokken.

Trailer afkoppelen
GEVAAR
Er moeten altijd goedgekeurde wiggen
worden gebruikt om te voorkomen dat de
trailer weg kan rollen - indien de trailer
geen parkeerrem heeft.

1 Indien van toepassing laat u de

ophanging van de trailer zakken naar
de "geblokkeerde stand". Trek de
parkeerrem aan. Wanneer de trailer
geen parkeerrem heeft, moet u
goedgekeurde wiggen gebruiken om
te voorkomen dat hij gaat rollen!

trailer goed werkt.
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Het luchtveersysteem moet tijdens laaden loswerkzaamheden altijd actief zijn.
Het systeem is geactiveerd wanneer:
•

de druk in de luchtketels tijdens
wegrijden hoger is dan 8 bar en de
parkeerrem is vrijgegeven.

•

er andere luchtveringknoppen
worden gebruikt, zoals voor:
ashefsysteem, maximale trekkracht.

•

de luchtvering in gebruik is met het
contact uit.

•

de handbediening voor luchtvering in
gebruik is.

WAARSCHUWING

Regeling laadhoogte

De rijhoogte van de truck kan handmatig
worden afgesteld met de handbediening.
Deze heeft een drie meter lange kabel
en magneten aan de achterzijde en kan
zo ook buiten de cabine worden gebruikt
en bevestigd.

Hoogte wijzigen met de
handbediening

Verstellen met de handbediening is
alleen mogelijk als de truck stilstaat of bij
rijsnelheden van minder dan 50 km/u.

1 Gebruik de hoogteknoppen om de
gewenste hoogte in te stellen.

Zet het elektronisch luchtveersysteem uit
tijdens het gebruik van steunpoten, een
ploeg zonder zgn. zweefstand of andere
apparatuur die van invloed is op het
truckniveau boven de grond. Als aan de
truck apparatuur is gemonteerd die de
hoogte boven de grond beïnvloedt, is er
een speciale toets om het
luchtveersysteem uit te zetten. Wanneer
naderhand de opbouw van de truck is
gewijzigd, kan de functie voor uitzetten
van het luchtveersysteem worden
aangesloten in een erkende Volvo-garage.
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B 774595

Hold-functie

De Hold-functie gebruikt u om de
bedieningsknop niet continu
ingedrukt te hoeven houden om het
niveau te wijzigen.
•

Druk tegelijkertijd op de
geheugenknop terwijl u op de
hoogteverstelknop drukt.

•

Laat beide knoppen los.

•

Verstellen gebeurt naar de
hoogst of laagst mogelijke stand.

•

De verstelling wordt onderbroken
door een van de knoppen in te
drukken.

LADEN, LOSSEN EN WERKEN 08

Laden en lossen

Selecteer rijniveau om de truck terug te
stellen naar de rijhoogte. De vorige
instelling voor rijhoogte is verloren
gegaan.
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Laden en lossen
1 Gebruik de hoogteknoppen om de
gewenste hoogte in te stellen.

Er kan één laadhoogte in het geheugen
worden opgeslagen.

NB
Controleer of de alternatieve rijhoogte niet
is geselecteerd.

2 Houd de geheugenknop minstens vijf
seconden ingedrukt. De hoogte
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wordt nu in het geselecteerde
geheugen opgeslagen.

Selecteer rijniveau om de truck terug te
stellen naar de rijhoogte.

B 774595

1 Houd de geheugenknop twee
seconden ingedrukt.

Verstellingen met de handbediening zijn
alleen mogelijk als de truck stilstaat of bij
lage rijsnelheid.

NB
Controleer of de alternatieve rijhoogte niet
is geselecteerd.

LADEN, LOSSEN EN WERKEN 08

Laden en lossen

NB
Houd de geheugenknop niet langer dan
vijf seconden ingedrukt, zo slaat u de
bestaande laadhoogte op.

2 Laat de knop los. De truck gaat naar
de opgeslagen hoogte.

Selecteer rijniveau om de truck terug te
stellen naar de rijhoogte.
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Laden en lossen
Snel lossen of laden

Wanneer er snel lading wordt gelost,
bijvoorbeeld bij het lossen van een
container, laat de truck dan eerst naar
zijn laagste stand zakken. Er mag geen
lucht in de blaasbalgen achterblijven.
Anders bestaat het gevaar dat de
ophanging wordt beschadigd.

Laterale stabiliteit tijdens kiepen

Er wordt een maximale stabiliteit tijdens
kiepen bereikt door de truck voor het
kiepen naar zijn laagste stand te laten
zakken. Er mag geen lucht in de
blaasbalgen achterblijven.

Luchtvering gebruiken bij
uitgeschakeld contact

Het luchtveersysteem kan ook worden
geactiveerd in de functiemodi
"Verblijven" en " Accessoires".
Aanzetten:

•

Druk op een willekeurige knop
behalve de stopknop.

•

De "Veerboothoogte" mag niet actief
zijn.

•

De luchtdruk in het systeem moet
hoger zijn dan 8 bar.
De functie blijft anderhalf uur actief of
zolang de luchtdruk voldoende is.

1 Laat de achtervering neer naar de
laagste stand met de onderste
bedieningsknop.
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Uitzetten:
•

Druk de stopknop minstens 2
seconden in.

B 774595

Laden en lossen, met
uitgeschakelde hoofdvoeding

Bij het laden en lossen van trucks in
ADR-verkeer moet soms de
hoofdvoeding worden uitgezet. Zet om
schade aan het chassis te voorkomen de
truck op het hoogste niveau tijdens laden
en op het laagste niveau tijdens lossen,
voordat de hoofdvoeding wordt uitgezet.

Alvorens te laden

3 Zet de hoofdschakelaar uit.
De truck staat nu in de hoogste stand en
is klaar om te worden geladen, zonder
automatische verstelling.

Alvorens te lossen
1 Laat de truck neer naar het laagste
niveau met de bedieningsknop.

2 Draai de contactsleutel naar de
stopstand.

1 Hef de achtervering naar de hoogste
stand met de bovenste
bedieningsknop.

LADEN, LOSSEN EN WERKEN 08

Laden en lossen

2 Draai de contactsleutel naar de
stopstand.

3 Zet de hoofdschakelaar uit.
De truck staat nu in de laagste stand en
is klaar om te worden geladen, zonder
automatische verstelling.

Provided by Volvo Trucks
B 774595

173

LADEN, LOSSEN EN WERKEN 08

Lastindicator
Lastindicator

De lastindicator is een softwarefunctie
die de belasting op de voor- en achteras
en het gewicht van een eventuele trailer
uitleest. Er is minder risico op
overbelading en een verkeerde verdeling
van het laadgewicht door continu de
laadgewichtverdeling te controleren.

NB
Het op het display getoonde totaalgewicht
kan in sommige gevallen afwijken van de
opgetelde afzonderlijke gewichten, omdat
deze laatste waarden worden afgerond.

De getoonde gewichten worden
aangeduid tot een precisie van ±250 kg/
wielas.
Gebruik c en d om de displayweergave
te wijzigen als de hele truck niet in
eenzelfde weergave past, zoals om de
trailer weer te geven.

Voorbeelden van weergave op display.

Gewicht op de trailer

Het systeem kan het asgewicht van een
trailer alleen uitlezen en weergeven als
de trailer voldoet aan de EBS ISO-norm
11992-2.

Afhankelijk van in welke mate aan de
norm wordt voldaan, kan het display de
belasting per as en het trailertype
weergeven, of alleen het totaalgewicht
en een beeld van een standaardtrailer.
Trailers die niet voldoen aan de ISOnorm 11992-2 worden helemaal niet
weergegeven.
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Lastindicator

Het gewicht van een lege truck kan
uiteenlopen, bijvoorbeeld doordat deze is
bedekt met sneeuw of ijs. Om deze
reden wordt voor laadgewicht niet altijd
nul aangegeven, ook al is de laadruimte
leeg.

De gewichtsverdeling wordt getoond in
het menu "Lastindicator" van het
bestuurdersinfodisplay.

De waarden worden elke twee seconden
bijgewerkt.

Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Reset laadgewicht

Weergave op display

Het display toont de belasting op elke as
van de truck en van de trailer, het
laadgewicht en het totale
voertuiggewicht. Bij de uitvoering met
hefas en tridem wordt het gewicht op alle
achterassen en het totale hefas/tridem
gewicht getoond.

Het laadgewicht terugstellen

Stel het laadgewicht van de truck en/of
trailer terug naar nul voordat u een
nieuwe lading laadt, zodat telkens het
laadgewicht correct wordt weergegeven.

Kalibreren

Bij aflevering vanaf de fabriek is de
lastindicator niet gekalibreerd maar toont
deze een geschatte waarde.

Kalibreer de lastindicator zo snel
mogelijk op een betrouwbare weegbrug.
Kalibreren kan gebeuren op weegplaten
(voor afzonderlijke as) of op een
weegbrug (voor het hele voertuig).
De lastindicator moet voor optimale
precisie worden gekalibreerd met zowel
lichte als zware ladingen. Het onderlinge
verschil tussen deze twee belastingen
moet zo groot mogelijk zijn. Kalibreer zo
B 774595

mogelijk zonder belasting en met
maximale belasting.

NB
Weegplaten kunnen niet worden gebruikt
bij trailers die aan een oudere ISO-norm
voldoen, omdat de informatie over het
aantal assen en het afzonderlijke
asgewicht bij zulke trailers ontbreekt.

Na vervangen of opnieuw kalibreren van
lastsensors op trucks met bladvering,
moet de lastindicator opnieuw worden
gekalibreerd.

Kalibreren van de lastindicator
Bestuurdersinfodisplay
Instellingen
Lastindicator
Kalibreren

Kalibreer de lastindicator door de
instructies op het display op te volgen en
voer de waarden in die de weegbrug
toont. Tijdens de gehele
kalibratieprocedure wordt u begeleid en
ziet u meldingen over de volgende stap.
Voorbeeld:

"Rij eerste as op
weegbrug"

"Rij truck op weegbrug"

•

Gebruik de omhoog/omlaag knop op
de stuurwielbediening om het op het
display aangegeven gewicht te
verhogen of te verlagen.

Nadat een nieuwe trailer is gekalibreerd,
kan deze vanaf de schuifbalk in het
display worden benoemd met letters en
cijfers.

•

Als er iets misgaat, ga dan met ESC
terug naar de vorige stap.

Bestuurdersinfodisplay
Instellingen

•

Door ESC langdurig in te drukken
kunt u kiezen om de kalibratie te
annuleren, alle wijzigingen worden
dan gewist.

De melding "Lastindicator gekalibreerd"
wordt getoond zodra de hele kalibratie
voltooid is.
U kunt een in gang zijnde kalibratie
stopzetten als de waarden niet
betrouwbaar zijn. Herhaal de kalibratie
als dat gebeurt.

Lastindicator
Trailers

In het trailermenu kunt u aangekoppelde
trailers bekijken en selecteren, de
kalibratiedatum bekijken en namen van
eerder ingevoerde trailers bewerken of
wissen.

Meerdere trailers

Kalibreer de lastindicator eenmaal per
jaar. De datums van de meest recente
kalibratie voor lichte en zware ladingen
kunnen in het "Truck last gekalibreerd"
menu worden afgelezen.

Als er meerdere trailers zijn
aangekoppeld, moeten deze beschikken
over een CAN-router om alle trailers in
de voertuigcombinatie te detecteren en
voor elke trailer het trailergewicht aan te
geven. Als zo'n CAN-router niet
aanwezig is, wordt alleen de eerste
trailer gedetecteerd.

Een trailer aankoppelen

Als de weegbrug te kort is

Wanneer een trailer is aangekoppeld,
verschijnt de melding 'NWE TRAILER
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GEDETECT., Trailer voor lastindicator
selecteren?'. Selecteer de trailer in de
lijst om een voorgaande kalibratie van de
trailer te selecteren, of selecteer 'Niet
gekalibreerd' als deze nog niet eerder
werd gekalibreerd.
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Lastindicator

Normaliter neemt het gewicht toe bij elke
as die op de weegbrug wordt gereden,
175
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Lastindicator
tot de hele truck is gewogen. Als de
weegbrug te kort is en geen ruimte biedt
om de hele truck te wegen, kan
bijvoorbeeld de eerste as buiten de
weegbrug blijven terwijl de laatste as
wordt opgereden. Het gewicht van de
eerste as moet dan met de hand worden
opgeteld bij het getoonde gewicht terwijl
de laatste as is opgereden.
1

Noteer het gewicht van elke as.

2

Tel het gewicht van de assen die niet
langer op de weegbrug staan op bij
het getoonde indicatiegewicht, totdat
de hele truck is gewogen.

NB
Tijdens het wegen moet de truck
horizontaal staan.

NB
Gebruik een betrouwbare weegbrug.
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INFOTAINMENT 09

Infotainment, overzicht
Infotainment, overzicht

Het infotainmentsysteem omvat het
audiosysteem van de truck en de
handsfree Bluetooth®telefoonconnectiviteit. De functies
worden bediend via het
bedieningspaneel, de stuurwielbediening
en via de menu's op het secundaire
display.
1

Cd-speler

2

Microfoon

3

Stuurwielbediening

4

iPod-/USB-/AUX-ingangen

5

Secundair display

6

Bedieningspaneel
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Het infotainmentsysteem
activeren
1

Druk op de aan/uit-knop op het
bedieningspaneel om het
infotainmentsysteem te activeren.

2

Selecteer de audiobron door op een
van de knoppen AM/FM (radio),
SOURCE (CD) of PHONE (telefoon)
te drukken.

2 Selecteer de gewenste toepassing in
het hoofdmenu.

INFOTAINMENT 09

Infotainment, overzicht

Veel functies worden bediend of
ingesteld via de systeemmenu's en
submenu's.

De toepassing selecteren via een
menu

U kunt de toepassing ook selecteren via
de menu's in het infotainmentsysteem.

1 Houd de ESC-toets op het

bedieningspaneel of op het stuurwiel
ingedrukt om naar het hoofdmenu te
gaan.
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Radio
AM/FM

•

Druk op OK en selecteer een zender
uit de lijst van voorgeprogrammeerde
zenders. Druk op ESC om terug te
gaan naar de afspeelweergave.

Secundair display
Audio
Radio

Of:
•

Druk op een van de cijfertoetsen op
het bedieningspaneel om naar de
daar opgeslagen zender te gaan.

Afspeelweergave van radio.

De golfband selecteren

Druk op AM/FM. U wisselt tussen de
golfbanden (AM/FM1/FM2/FM3) door
nogmaals op de AM/FM-knop te
drukken.

Als er geen golfband is geselecteerd,
start de radio met de golfband die de
vorige keer actief was.
Of selecteer via het menu:
Secundair display
Audio
Radio

Wissel tussen de golfbanden
(AM/FM1/FM2/FM3) met c of d.

Wisselen tussen voorkeuzezenders

Wanneer de radioafspeelweergave wordt
getoond:

Introscan

Met de scanfunctie kunt u naar
radiozenders zoeken zonder met de
hand te hoeven afstemmen. In de
scanfunctie wordt elke zender 10
seconden afgespeeld, zodat u hoort welk
type programma of muziek deze
uitzendt. De scanfunctie gaat door naar
de volgende beschikbare zender als u
scannen niet stopt en op de huidige
zender afstemt.
•

Weergave lijst voorgeprogrammeerde zenders.

Automatisch afstemmen

Wanneer de radioafspeelweergave wordt
getoond:
•

Druk op e of op f en de radio zoekt
naar de eerstvolgende beschikbare
zender.

Handmatig afstemmen

Wanneer de radioafspeelweergave wordt
getoond:
•

Druk op OK om op de huidige zender
af te stemmen en de scanfunctie af
te sluiten.

Of:
•

Door een van de cijfertoetsen (1-9)
op het bedieningspaneel lang in te
drukken slaat u de zender op die
locatie op. Een kort geluidssignaal
geeft aan dat de zender is
opgeslagen.

Druk op d of op c om de cursor
vooruit of achteruit te verplaatsen op
de golfband.
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Introscan
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Automatisch opslaan van zenders
tijdens afstemmen
Secundair display
Audio
Radio
Auto. voorkeuze

De scanfunctie zoekt de zenders met het
krachtigste signaal in het betreffende
gebied en slaat ze als voorkeuzezenders
voor die golfband op.
De eerder in deze voorkeuzeposities
opgeslagen zenders verdwijnen dan.
Onderbreek 'station zoeken' door te
drukken op ESC. Er worden geen
zenders opgeslagen.

RDS-functies

Het radiodatasysteem, RDS (Radio Data
System), groepeert FM-zenders in een
netwerk en omvat functies zoals:
•

Alternatieve frequentie (AF)

•

Verkeersmeldingen (TA)

•

Nieuws (NEWS)

Alternatieve frequentie (AF)

Het frequentiebereik voor FM-zenders is
nogal beperkt. Daarom zenden veel
zenders in verschillende gebieden uit op
steeds weer andere frequenties. Met
gebruik van de AF-functie kan de

bestuurder dergelijke zenders zonder
onderbrekingen beluisteren en hoeft de
radio in andere gebieden niet steeds
opnieuw handmatig te worden
afgestemd.
Sommige zenders zenden andere
programma's uit in andere gebieden of
op andere momenten van de dag. Om te
zorgen dat het lokaal uitgezonden
programma geselecteerd blijft, kan met
behulp van AF Local de AF-functie zo
worden ingesteld dat het desbetreffende
programma aangehouden wordt.
Tijdens lange ritten kan de ontvangst van
een lokaal uitgezonden programma
verloren gaan. In een dergelijk geval kan
de radio met de functie AF Regional
afstemmen op andere zendlocaties voor
de betreffende radiozender.
Bij de eerste zoekactie naar
radiozenders nadat AF is geactiveerd,
maakt de radio intern een lijst aan met
beschikbare zenders. Een volgende
zoekactie gebeurt op basis van deze lijst,
zodat het zoeken sneller verloopt. De lijst
wordt gesorteerd op basis van RDScodes van zenders, zodat zenders bij
een AF-zoekactie soms niet worden
ingesteld in volgorde van hun
zendfrequentie.
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AF activeren
Secundair display
Audio
Radio
Radio-instellingen
AF

•

Activeer de AF-functie om te blijven
luisteren naar lokaal uitgezonden
programma's door 'Lokaal' te
selecteren, of om overgaan op
regionaal uitgezonden programma's
mogelijk te maken door 'Regionaal' te
selecteren. Als de AF-functie is
geactiveerd, wordt het AF-symbool in
het display weergegeven.

•

U zet de functie uit door in het AFmenu 'Uit' te selecteren.

INFOTAINMENT 09

Radio

Verkeersmelding (TA) en Nieuws

Met deze functie kan de radio nieuws- of
verkeersmeldingen afspelen, ook terwijl
een andere audiobron dan radio is
geselecteerd. Het volume wordt
automatisch aangepast zodat de melding
duidelijk hoorbaar is.

Het volumeniveau voor verkeers- of
nieuwsmeldingen kunt u wijzigen door
tijdens een melding de volumeknop te
verdraaien. De radio slaat deze volumeinstelling voor verkeers- of
nieuwsmeldingen vervolgens op.
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Radio
Verkeersmeldingen activeren
Secundair display
Audio
Radio
Radio-instellingen
TA

•

•

Selecteer 'Aan' om de functie aan te
zetten. Als de functie
verkeersmeldingen actief is, wordt
het symbool TA in het display
weergegeven.
U zet de functie uit door in het 'Uit'
menu TA te selecteren.

NB
De AF-functie moet actief zijn, anders is
activeren van de functie voor
verkeersmeldingen niet mogelijk.

Nieuwsmeldingen activeren
Secundair display
Audio
Radio
Radio-instellingen
News

•

Selecteer 'Aan' om de functie aan te
zetten. Als de nieuwsfunctie actief is,
wordt het symbool NEWS in het
display weergegeven.

•

U zet de functie uit door in het
Nieuwsmenu 'Uit' te selecteren.

NB
De AF-functie moet actief zijn, anders kan
"News" niet worden geactiveerd.

Verkeers- of nieuwsmeldingen
afbreken
Druk op ESC om een melding af te
breken.

De functies AF/TA/Nieuws
activeren via een snelmenu

In de radiomodus kunnen AF, TA en
Nieuws via een snelmenu worden aanen uitgezet.

Regio-instelling van radio wijzigen
Secundair display
Audio
Radio
Radio-instellingen
Radioregio

Door lang op OK te drukken als de radio
actief is, wordt het snelmenu geopend.

De regio-instelling van de radio moet
soms worden gewijzigd als de truck is
aangeschaft in een andere regio dan
waar ermee wordt gereden.

Aanvullende informatie over andere
netwerken (EON)

Kies tussen radioregio's voor Europa,
Verenigde Staten, Japan, Australië,
Saudi-Arabië of Argentinië.

Een netwerk van radiozenders zal
nieuws- of verkeersmeldingen soms
alleen op een van de zenders uitzenden.
De functie EON RDS zorgt dat deze
informatie dan toch wordt ontvangen,
door automatisch op een andere
frequentie af te stemmen. Na de melding
gaat de radio terug naar de zender
waarop eerder was afgestemd.

Melding bij alarmsituaties - alarm

Er kunnen via de radio alarmmeldingen
worden verzonden wanneer een ernstig
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voorval de gehele bevolking aangaat.
Wanneer een alarmmelding wordt
verzonden, wordt "ALARM"
weergegeven en wordt het volume op
hetzelfde niveau gebracht als bij
verkeersmeldingen. De functie kan niet
worden uitgeschakeld.

De radioregio Europa omvat ook de
volgende gebieden:
China, Guam, Zuid-Korea, Afrika,
Rusland, Taiwan, Midden-Amerika,
Oost-Azië en de landen rondom de Stille
Oceaan.
De radioregio Verenigde Staten omvat
ook de volgende gebieden:
Canada, Mexico, Puerto Rico, Brazilië
Nieuw-Zeeland behoort ook tot de
radioregio Australië.
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De radioregio Saudi-Arabië omvat ook
de volgende gebieden:
Israël, Golfstaten, Midden-Oosten
De radioregio Argentinië omvat ook de
volgende gebieden:
Zuid-Amerika, behalve Brazilië en het
Caribisch gebied.
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Cd-speler
Cd-speler

Afspelen
1

Plaats een disk in de sleuf, met de
bedrukte zijde naar boven
Of:
Blader door het menu naar "CD" om
naar de cd-modus te gaan.

2

Het afspelen van de disk begint
automatisch.

Gebruik e of f om naar het vorige of
volgende nummer te gaan of druk op
een van de cijfertoetsen om naar het
desbetreffende nummer op een audio-cd
te gaan.

De cd-speler is geplaatst in het paneel
boven de voorruit aan bestuurderszijde;
deze bevat een sleuf voor de disk en een
diskuitwerpknop.
Behalve cd's met audio-opnamen kunt u
ook audio type CD-R of CD-RW disks
afspelen. Ook gegevens-cd's met
muziekbestanden in wma- en mp3formaat kunnen worden afgespeeld. Als
het bestandstype op de disk niet
compatibel is of om een andere reden
niet leesbaar, wordt de disk uitgeworpen.
Als een individueel bestand op de disk
niet kan worden gelezen, zal de cdspeler deze overslaan.

Houd c of d ingedrukt om binnen het
huidige nummer snel vooruit of terug te
gaan.
Druk op MUTE om te pauzeren of om
het afspelen te hervatten.

Een nummer uit de afspeellijst
selecteren

Wanneer de cd-afspeelweergave wordt
getoond:
•

Druk op OK om naar de afspeellijst
te gaan en een nummer te
selecteren. Druk op ESC om terug te
gaan naar de afspeelweergave.

U werpt de disk uit door op de
uitwerpknop te drukken. Als de disk niet
uit de opening wordt verwijderd, zal hij
binnen enkele seconden weer worden
ingevoerd.
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Afspeelweergave voor cd's.

Afspeellijst voor cd's.

Nummers op cd in willekeurige
volgorde beluisteren
Open het snelmenu door in de cdafspeelweergave langer op OK te
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drukken, zodat de functie voor afspelen
van cd-nummers in willekeurige volgorde
wordt geactiveerd.

INFOTAINMENT 09

Cd-speler

Symbool voor willekeurig afspelen.
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Mediaspelers
Mediaspelers

iPod

Wanneer de afspeelweergave wordt
getoond:

Aansluitkabels voor iPod

1

Druk op OK om naar het iPod-menu
te gaan.

2

Druk op ESC om in het menu
achteruit te gaan en naar de
afspeelweergave terug te keren.

Sluit de iPod aan met een iPod/USBkabel. De bediening van de iPod wordt
geblokkeerd en de functies worden nu
bediend via de knoppen op het
bedieningspaneel of op het stuurwiel.

Een iPod aansluiten en afspelen

De truck heeft twee connectors voor
externe audio-ingangen: iPod/USB (1)
en AUX (2).
U kunt een USB-apparaat en een AUXapparaat aansluiten, beide zijn dan
tegelijkertijd beschikbaar.
Het volgende geldt als een iPod of USB
fungeert als audiobron:
•

Gebruik e of f om naar het vorige of
volgende nummer te gaan.

•

Houd c of d ingedrukt om binnen het
huidige nummer snel vooruit of terug
te gaan.

•

Druk op MUTE om afspelen te
pauzeren, druk opnieuw om afspelen
te hervatten.

1

Sluit de iPod aan op de ingang in het
dashboard.
Of:
Blader door het menu naar "iPod/
USB" om naar de iPod-modus te
gaan.

2

Blader door naar de gewenste map
in het iPod-menu.

Het iPod-menu.

Het iPod-menu toont de voor een iPod
meest gebruikelijke functies:
•

Nummers

•

Albums

•

Artiesten

•

Afspeellijsten

•

Genres

•

Audioboeken

•

Podcasts
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Het iPod-menu.

Nummers op de iPod in
willekeurige volgorde beluisteren

Open het snelmenu door in de iPodafspeelweergave langer op OK te
drukken, zodat de functie voor afspelen
van iPod-nummers in willekeurige
volgorde wordt geactiveerd.

Gebruik van een
mediaspelertoepassing

Als er een alternatieve mediaspeler op
de iPod zit (bijv. Spotify- of Wimptoepassingen) kunnen ook van die speler
audiobestanden worden afgespeeld als
de toepassing in de iPod actief is.
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1

Activeer de toepassing in de iPod als
deze nog niet actief is. Afspeelmenu
wordt weergegeven.

USB

2

Wissel tussen de nummers met e of
f, druk op MUTE om te pauzeren.
Druk op OK om naar het iPod-menu
te gaan.

1

Sluit het USB-apparaat aan op de
ingang in het dashboard.
Of:
Blader door het menu naar "iPod/
USB" om naar de USB-modus te
gaan.

2

Het afspelen begint automatisch. Als
er submappen zijn, begint het
afspelen in de eerste submap en
wordt dan voortgezet in de volgende
submap.

Een USB-apparaat aansluiten en
afspelen

Het is niet mogelijk een afspeellijst vanaf
een mediaspelertoepassing weer te
geven.

Een nummer uit de afspeellijst
selecteren

Wanneer de USB-afspeelweergave
wordt getoond:
1

Druk op OK om naar de afspeellijst
te gaan en om map, een nummer of
"Alles afspelen" te selecteren.
Als er een nummer is geselecteerd,
wordt er een afspeellijst aangemaakt
met alle nummers in die map.
Selecteer "Alles afspelen" om ook
eventuele submappen af te spelen.

2

Druk op ESC om in het menu
achteruit te gaan en naar de
afspeelweergave terug te keren.
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Mediaspelers

Als u het USB-apparaat losmaakt, wordt
de vorige audiobron afgespeeld.
Mediaspelertoepassing in het iPod-menu.

NB
Welke functies er beschikbaar zijn en
welke informatie er in de afspeelweergave
kan worden getoond, hang af van de
gebruikte toepassing.

NB
Het systeem ondersteunt afspelen vanaf
de meeste USB-apparaten, maar er zijn
wel uitzonderingen. Het ondersteunde
formaat is FAT32.

NB
Het inlezen van alle informatie vanaf een
USB-apparaat neemt meer tijd in beslag
als er ook andere dan muziekbestanden
op het apparaat zijn opgeslagen.
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USB-afspeellijst

Nummers op USB in willekeurige
volgorde beluisteren

Open het snelmenu door in de USBafspeelweergave langer op OK te
drukken, zodat de functie voor afspelen
van USB-nummers in willekeurige
volgorde wordt geactiveerd.
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Mediaspelers
AUX
Een audiobron aansluiten op de
AUX-ingang
1

Selecteer "AUX" in het menu.

2

Sluit de externe audiobron aan op
een van de connectors in het
dashboard.

3

Pas het volume op de externe
audiobron aan.

Denk eraan dat het wisselen tussen
nummers, snel vooruit/achteruit e.d.
rechtstreeks op de externe audiobron
moet worden gerealiseerd.
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Audio-instellingen aanpassen
Secundair display
Audio
Audio-instellingen

U kunt de volgende instellingen
aanpassen:
•

Treble/Mid/Bas- Het niveau verhogen
of verlagen.

•

Fader/balans- Aanpassen van de
weergavebalans tussen de
luidsprekers links en rechts en voor
en achter, als er vier luidsprekers zijn
aangesloten.

•

Luidsprekerkanalen
- Het audiosysteem kan worden
ingesteld voor gebruik met 2 of 4
luidsprekers.

•

Auto. loudness
- Aan of Uit.

•

Achtergrondgeluid
- Selecteer Uit om het audiogeluid
van de radio volledig te
onderdrukken, bijvoorbeeld bij een
inkomend telefoongesprek of bij
navigatie met stembegeleiding. Of
kies voor achtergrondgeluid met
Laag volume, Gemiddeld volume of
Hoog volume

•

Snelheidsafhankelijk volume
- U kunt het audiosysteem instellen
om het geluidsvolume te verhogen
naarmate de rijsnelheid van de truck
toeneemt. Dit kan gewenst zijn om
het geluid vanuit de motor en het
wegdek te compenseren. Selecteer
"Hoog", "Mid", "Laag" of "Uit".

INFOTAINMENT 09

Audio-instellingen

Gebruik "c en d om de knopjes te
verschuiven. Druk op OK om de
instelling op te slaan.

Displaytoetsen voor instellen van hoog/laag/
midden klankweergave.
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Bluetooth®
Een mobiele telefoon, tablet, computer of
ander media-apparaat dat Bluetooth®
ondersteunt, kan draadloos op het
infotainmentsysteem van de truck
worden aangesloten. U kunt
muziekbestanden en luisterboeken
streamen. De audio wordt weergegeven
via de luidsprekers van de truck en de
microfoon bevindt zich in het paneel
boven de voorruit aan bestuurderszijde.
Functies en menu's zijn toegankelijk via
het bedieningspaneel, via het
toetsenpaneel van het stuurwiel en via
de menu's in het secundaire display.
Het infotainmentsysteem ondersteunt
Bluetooth® versie 2.1 met
handsfreeprofil (HFP) 1.5. Het bereik is
10 meter vanaf de truck.
De truck ondersteunt het gebruik van
Bluetooth. Mobiele telefoons,
smartphones, tablets en computers
kunnen verschillende functies hebben,
afhankelijk van software, versie,
fabrikant, enz.

Koppelen en verbinden
Secundair display
Bluetooth-apparaten

infotainmentsysteem van de truck, moet
de telefoon of het apparaat eerst met het
systeem worden gekoppeld
(geregistreerd). Het koppelen is voor elk
apparaat slechts eenmaal nodig. Hierna
kunnen apparaat en systeem met elkaar
worden verbonden. Dit wordt
gerealiseerd met behulp van Secure
Simple Pairing (SSP) of met een code.

Nieuw apparaat koppelen

Als uw mobiele telefoon of mediaspeler
SSP ondersteunt, kunt u het beste deze
methode gebruiken. In andere gevallen
verloopt verificatie via een 4-cijferige
code, waarbij u als volgt te werk gaat:
1

Druk op Instellingen en selecteer
"Bluetooth-apparaten".

2

Selecteer "Nieuw apparaat
koppelen".
Het systeem is nu in de zoekmodus
drie minuten lang zichtbaar voor een
Bluetooth-apparaat. Dit wordt
aangegeven met een Bluetoothpictogram in de secundaire display.

3

Schakel uw apparaat in zoekmodus
of activeer SSP. Als het systeem is
gevonden, toont het apparaat "Volvo
Truck".

4

Selecteer "Volvo Truck" in het
apparaat.

5

Als u SSP niet gebruikt of als het
apparaat SSP niet ondersteunt,

Nieuw apparaat koppelen

Voordat een telefoon of media-apparaat
verbinding kan maken met het
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wordt u verzocht een 4-cijferige code
in het apparaat te toetsen. Voer in
het systeem van de truck dezelfde
code in. De code is optioneel en
wordt alleen bij deze stap gebruikt.
Bij gebruik van SSP gebruikt u
dezelfde code in de secundaire
display van de truck en in de display
van het mobiele apparaat. Controleer
of de codes overeenkomen door op
het bedieningspaneel of het rechter
toetspaneel van het stuurwiel en het
mobiele apparaat OK te selecteren.
6

Het display toont een melding
wanneer de verbinding is voltooid.

Bluetooth-symbool.

Verbinding maken met een
gekoppeld apparaat
Automatisch verbinden

Als een eerder gekoppelde mobiele
telefoon of media-apparaat binnen een
bereik van 10 meter komt, wordt hij
automatisch met het systeem gekoppeld.

Eerder gepaarde apparaten worden in
een lijst voor manuele koppeling
opgeslagen. Voor het manueel koppelen
van een eerder gepaard apparaat gaat u
als volgt te werk:
B 774595

1
2

Selecteer "Bluetooth-apparaten" in
het menu "Instellingen".
Selecteer het apparaat in de lijst.

Het nieuwe apparaat is nu gekoppeld
aan de truck en de koppeling met het
eerder gepaarde apparaat is nu
opgeheven.
Als de koppeling met het apparaat is
gelukt, worden de laadstatus en de
ontvangst bovenin de secundaire display
getoond.

NB
De Bluetooth-functie van het mediaapparaat moet voor alle verbindingen
actief zijn. Zie de instructies voor het
gebruik van elk toestel (mobiele telefoon,
tablet, enz.).

Verbinding met een apparaat
verbreken

Een apparaat verwijderen
Secundair display
Bluetooth-apparaten
Koppel apparaat los

Zoek in de lijst het apparaat dat u uit de
lijst wilt verwijderen.
Selecteer "Verwijderen alles" om alle
apparaten in de lijst te wissen.

Streamen van audiobestanden

Het infotainmentsysteem ondersteunt
Bluetooth-streaming van
geluidsbestanden via het
luidsprekersysteem van de truck. U hoeft
daarvoor geen muziekdienst of applicatie
op uw telefoon of mobiel apparaat te
hebben.
1

Het mobiele apparaat schakelt
automatisch uit zodra dat zich buiten
bereik bevindt (op 10 meter afstand van
de truck).

Ga naar "Audio" in het menu in de
secundaire display en selecteer
"Bluetooth".

2

Selecteer "Koppel apparaat los" in het
menu om uw apparaat handmatig te
ontkoppelen.

Start de muziekdienst of de
applicatie op uw mobiele apparaat
als dat niet automatisch gebeurt.

Het onderstaande geldt voor Bluetoothstreaming:
•

Ga met e of f naar het vorige of
volgende nummer. (niet beschikbaar
bij live streaming)

•

Druk op MUTE om afspelen te
pauzeren en druk nogmaals op deze
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toets om afspelen te hervatten.
MUTE kan ook vanaf het achterste
bedieningspaneel geactiveerd
worden.

NB
Welke functies er beschikbaar zijn en
welke informatie er in de afspeelweergave
kan worden getoond, hang af van de
gebruikte app.

INFOTAINMENT 09

Bluetooth®

Spraakbediening

ActiveerVoice Control door lang te
drukken op de Antwoordknop links op
het stuurwiel of via het
bedieningspaneel. U kunt dan een
selectie van functies en apps gebruiken
en via spraakopdrachten door uw
mobiele telefoon of media-apparaat
surfen. Raadpleeg voor een nadere
beschrijving van de beschikbare functies
de gebruiksaanwijzing van het mediaapparaat.
Voice Control wordt onderbroken door
ESC of met de Exit-knop links op het
stuurwiel.
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Bluetooth®
NB
Tijdens het rijden kan het gebruik van
functies die de aandacht van de weg
afleiden gelimiteerd zijn. Dit betekent
bijvoorbeeld dat kaartnavigatie tijdens het
rijden niet kan worden gebruikt.
Welke beperkingen er zijn, hangt af van de
gebruikte mobiele telefoon, mediaapparaat of app.

Handsfree telefoon
Contactpersonen en lijsten

De in de telefoon opgeslagen
contactpersonen en oproeplijsten
worden overgedragen naar het
infotainmentsysteem van de truck. Deze
synchronisatie kan enkele seconden tot
enkele minuten in beslag nemen.

Een mobiele telefoon die Bluetooth®
ondersteunt, kan draadloos op het
infotainmentsysteem van de truck
worden aangesloten. Met dit systeem
kunt u bellen en gebeld worden zonder
de telefoon vast te moeten houden. Ook
kunt u muziekbestanden en
luisterboeken streamen. De audio wordt
weergegeven via de luidsprekers van de
truck en de microfoon bevindt zich in het
paneel boven de voorruit aan
bestuurderszijde.

1

Functies en menu's zijn toegankelijk via
het bedieningspaneel, via het
toetsenpaneel van het stuurwiel en via
menu's in het secundaire display.

2

Het infotainmentsysteem ondersteunt
Bluetooth® versie 2.1 met Handsfree
Profile (HFP) 1.5. Het bereik is 10 meter
vanaf de truck.

"Contacten" gebruiken
Secundair display
Telefoon
Contacten

Blader naar de gewenste
contactpersoon. Zoek met c en d
naar de verschillende soorten
telefoonnummers (mobiel, thuis,
werk of andere nummers). Selecteer
"Contactinformatie" voor het bekijken
van alle in de lijst opgeslagen
nummers van de contactpersoon.
Druk op OK of op de Antwoordentoets zodra het te bellen nummer
verschijnt.

Het is ook mogelijk om in "Contacten" op
naam te zoeken: Druk op een lettertoets
om de zoekfunctie te starten. Druk
meerdere malen op de toets om naar de
gewenste letter te gaan en selecteer op
dezelfde wijze de volgende letter.
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Een inkomende oproep

Druk op OK of op de Antwoordknop om
de oproep aan te nemen.
Annuleer de oproep of wijs deze af door
op de toets Beëindigen te drukken.
(De telefoontoetsen voor Antwoorden en
Beëindigen zitten zowel op het linker
toetsenpaneel van het stuurwiel als op
het bedieningspaneel.)

Mute (geluidsonderdrukking)
achtergrondgeluid

Selecteer in het menu "Audioinstellingen", zie Audio-instellingen
aanpassen op pagina 191 het volume
waarnaar bijvoorbeeld het radiogeluid
moet worden teruggebracht bij een
inkomende oproep.

Oproep in de wacht

Als de telefoon weergave ondersteunt
van een inkomende oproep tijdens een
actief gesprek, kan dit in het secundaire
display worden weergegeven.
Druk op de Antwoordknop links op het
toetsenpaneel van het stuurwiel om de
B 774595

inkomende oproep te beantwoorden. Het
actieve gesprek wordt daarmee
beëindigd.
Om een inkomende oproep af te wijzen,
drukt u op de knop Afwijzen links op het
toetsenpaneel van het stuurwiel.

Voice Control

Activeer Voice Control door lang te
drukken op de Antwoordknop links op
het stuurwiel of op het bedieningspaneel,
zie Spraakbediening op pagina 193.

Een telefoongesprek tot stand
brengen
1

Selecteer "Bel nummer" in het
telefoonmenu.

2

Voer het gewenste nummer
rechtstreeks op het
bedieningspaneel in.

3

Druk op OK of op de Antwoordentoets.
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Bluetooth®

Een oproep overzetten tussen
handsfree en mobiele telefoon

Door lang indrukken van de
Antwoordknop, wordt een actieve oproep
overgezet tussen handsfree en de
mobiele telefoon en vice versa.

De microfoon uitzetten

Door langdurig indrukken van OK, opent
een snelmenu waarin de microfoon kan
worden uit- en aangezet.
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BRANDSTOFEN
EMISSIEREGELING
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BRANDSTOF- EN EMISSIEREGELING 10

Dieselbrandstof
Dieselbrandstof - kwaliteit
en werking

De samenstelling van de brandstof is
belangrijk voor correcte werking,
levensduur en uitstoot van de motor.
Gebruik daarom uitsluitend brandstoffen
die voldoen aan de wettelijke eisen en
nationale en internationale normen. Dit is
belangrijk voor het waarmaken van de
opgegeven prestaties op het gebied van
vermogen en brandstofverbruik en om
aan de door de autoriteiten opgelegde
emissie-eisen te kunnen voldoen.

Kwaliteitseisen
Algemene kwaliteitseisen

Voorbeelden van toegepaste normen.
•

EN590 (met aanpassingen volgens
nationale koude-eisen)

•

ASTM D 975 No 1-D en 2-D

•

JIS K 2204

Sommige landen stellen om
milieutechnische redenen eisen die
verder gaan dan de basisnormen. Dat
zijn bijvoorbeeld:
•

Zweden - milieuklasse 1 en 2

•

Finland - zogeheten City-diesel

•

Denemarken - speciale
brandstofkwaliteit voor bussen en
bestelvoertuigen

•

Californië - CARB-specificatie

Deze brandstoffen hebben betere
waarden voor uitlaatgasemissie dan
standaard brandstoffen en kunnen dan
ook worden aanbevolen. Wel kunnen ze
het motorvermogen iets verlagen en het
brandstofverbruik juist iets verhogen.

NB
De inspuitcomponenten mogen niet
worden bijgesteld om eventueel verlies
aan vermogen te compenseren.

ONTHOUD dat uiterste reinheid altijd
een absolute vereiste is bij het gebruik
van dieselbrandstof. Zorg dat de
brandstoftank steeds zo vol mogelijk
blijft, om condensvorming te voorkomen.
Tijdens het tanken moet de directe
omgeving rondom de vulopening en de
brandstofvuldop schoon zijn. Als u een
eigen tank of brandstofvat gebruikt, filter
deze brandstof dan en houd alle vaten
schoon.

Zwavelgehalte

De zwavel wordt in de motor omgezet in
zwaveldioxide, komt in de atmosfeer
terecht als zwavelzuur en draagt daar bij
aan verzuring. Brandstof die meer
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zwavel bevat, stoot ook meer
roetdeeltjes uit.
Bij moderne motoren met een functie
voor uitlaatgasreiniging zijn zwavelvrije
(< 10 ppm) brandstoffen vereist. Het
uitlaatgasreinigingssysteem is uiterst
gevoelig voor zwavel en raakt bij te hoge
niveaus beschadigd. De zwavel in de
brandstof heeft ook een negatief effect
op de smeerolie in de motor.

Viscositeit en dichtheid

Viscositeit en dichtheid houden direct
verband met motorprestaties, uitstoot en
levensduur. Een lage viscositeit en
dichtheid verlagen het motorvermogen.
Een ongebruikelijk hoge viscositeit en
dichtheid hebben een negatief effect op
de uitstoot en kunnen de levensduur van
het brandstofinspuitsysteem verkorten.
Aanbevolen waarden:
•

viscositeit: 1,5 cSt - 4,5 cSt bij 40°C

•

dichtheid: 810 - 860 kg/m3 bij 15°C

Water en roetdeeltjes

Water en vaste deeltjes mogen niet in de
brandstof en in de brandstoftanks
voorkomen, deze veroorzaken corrosie
en slijtage in de inspuitsystemen. Water
versnelt ook de aangroei van bacteriën
en schimmels in de tank en deze kunnen
het filter doen verstoppen. Bij koud weer
kan het niet-opgeloste water bevriezen
en de brandstoftoevoer doen
B 774595

verstoppen. In landen waar de brandstof
water en vaste deeltjes bevat, moet een
hoofdfilter met waterafscheider worden
gemonteerd.

Eigenschappen bij lage
temperaturen

De weerstand van de brandstof tegen
koude wordt beperkt door de
filtratiecapaciteit bij lage temperaturen.
Landen hanteren vaak normen die voor
dieselbrandstof de vereisten bij lage
temperaturen specificeren in
verschillende geografische regio's en
tijdens de verschillende seizoenen. Het
is de verantwoordelijkheid van
oliemaatschappijen om te zorgen dat
aan de vereisten voor lage temperaturen
gedurende het hele jaar wordt voldaan.

Toevoegingen

Het is steeds de verantwoordelijkheid
van oliemaatschappijen om te zorgen dat
de brandstof de juiste toevoegingen
bevat met betrekking tot
ontstekingscapaciteit en de
eigenschappen voor smering en het
gedrag bij lage temperaturen. Volvo
staat het gebruik van andere
brandstoftoevoegingen of andere
brandstoftypen niet toe. Volvo staat het
achteraf bijmengen van toevoegingen of
andere brandstoffen in de tank niet toe.

Petroleum/kerosine

Petroleum/kerosine bevat zwavel en
moet niet aan dieselbrandstof worden
toegevoegd. Rijden met een
brandstofmengsel met petroleum/
kerosine heeft een negatief effect op de
uitlaatgasemissiewaarde en kan het
systeem voor uitlaatgasnabehandeling
beschadigen.

Benzine en alcohol

Benzine en alcohol zijn geen
brandstoffen voor dieselmotoren.
Benzine en alcohol verhogen het
octaangetal en verlagen het cetaangetal
(ontstekingseigenschappen). Bovendien
nemen de smerende eigenschappen
aanzienlijk af. Onderdelen in het
brandstofsysteem kunnen door benzine
en alcohol beschadigd raken. Bovendien
verlagen benzine en alcohol het
vlampunt, wat gevolgen heeft voor de
explosiegrens en de brandveiligheid.
Door een lager kookpunt is ook het risico
groter dat de brandstof gaat koken in de
cilinderkop, wat onder andere leidt tot
dampbelvorming in het
brandstofsysteem.

VOORZICHTIG
Benzine of alcohol mogen nooit door de
brandstof gemengd worden!
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Diesel-boosters

Veel fabrikanten van op de markt
verkrijgbare additieven (zogeheten
diesel-boosters) beloven een lager
brandstofverbruik en verbeterde
smerende eigenschappen. Van deze
additieven is nooit aangetoond dat ze
invloed zouden hebben op
brandstofverbruik of smerende
eigenschappen.
Volvo accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor garantieclaims na
het gebruik van dergelijke additieven, en
conform het beleid van Volvo worden
dergelijke additieven niet getest en/of
beoordeeld.

VOORZICHTIG

BRANDSTOF- EN EMISSIEREGELING 10

Dieselbrandstof

Het is niet toegestaan dieselboosters aan
de brandstof toe te voegen.

FAME

FAME (Fatty Acid Methyl Esters), ook
wel aangeduid als 'biodiesel', is in een
aantal landen verkrijgbaar in pure vorm
en als bijmenging bij dieselbrandstof.
FAME wordt ook aangeduid als,
bijvoorbeeld, koolzaadmethylester
(RME) en als zonnebloem-/
sojamethylester (SME). Om dergelijke
brandstoffen in deze truck te kunnen
gebruiken moet de truck voldoen aan de
eisen vastgelegd in de norm EN14214.
199
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Dieselbrandstof
Eigenschappen

FAME heeft een sterkere agressieve
inwerking op brandstofleidingen en
genereert een hogere inspuitdruk. FAME
heeft ook een hoger kookpunt dan
normale dieselbrandstof. Dit betekent dat
er in de smeerolie meer brandstof
terechtkomt, waardoor de smerende
eigenschappen verslechteren.

De eigenschappen van FAME bij lage
temperaturen zijn niet gunstig. De hoge
viscositeit bij lage temperaturen vergroot
het risico dat het
brandstofinspuitsysteem wordt
beschadigd of dat brandstoffilters
verstopt raken. Het gebruik van een
brandstofverwarming kan deze
eigenschappen iets verbeteren. Onder
koude weersomstandigheden is het
daarom raadzaam contact op te nemen
met de leverancier om te informeren
naar de aanbevelingen voor wat betreft
de temperatuur. Gebruik normale
dieselbrandstof als u tijdens de winter
startproblemen ondervindt.

Goedgekeurde mengniveaus

In verband met een grotere slijtage van
componenten en olie moet de
hoeveelheid FAME worden beperkt. De
brandstof moet 7% FAME bevatten en
daarbij voldoen aan de eisen van norm
EN590.

VOORZICHTIG
In de brandstof is maximaal 10%FAME
toegestaan om te vermijden dat
onderdelen en olie worden aangetast.

Plantaardige en dierlijke oliën

Ongezuiverde plantaardige of dierlijke
oliën voldoen niet aan EN14214 en
mogen niet worden gebruikt als
brandstof of als mengcomponent voor
dieselmotoren. Deze producten zijn niet
goedgekeurd door Volvo en de garantie
vervalt bij het gebruik ervan.

Gebruikte olie

Gebruikte olie en tweetaktolie verkorten
de levensduur van de
inspuitcomponenten aanzienlijk.
Bovendien nemen de uitlaatgasemissies
toe door het inmengen van deze olie.

VOORZICHTIG

Het volgende geldt bij het gebruik van
vliegtuigbrandstof:
•

Door het lagere energiegehalte in de
brandstof neemt het afgegeven
motorvermogen met minstens 5% af,
terwijl het brandstofverbruik
toeneemt.

•

Het zwavelgehalte in alle voor
vliegtuiggebruik gespecificeerde
brandstof ligt ver boven de eisen
voor Euro 4/5/6-brandstof. Bij continu
gebruik van dergelijke brandstoffen
zal vooral het
nabehandelingssysteem beschadigd
raken.

•

De smering moet zijn gegarandeerd:
maximaal 460 micron, gemeten
tijdens zogeheten HFRR-tests (ISO
12156), is een absolute vereiste.

Het is niet toegestaan gebruikte olie of
tweetaktolie aan de brandstoftank toe te
voegen.

Vliegtuigbrandstof en militaire
activiteiten
Het komt vaak voor dat trucks op
vliegvelden en voor militaire doeleinden
gebruik maken van een
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vliegtuigbrandstof of van andere voor
militair gebruik geclassificeerde
dieselbrandstoffen. Met de
geavanceerde motoren en systemen
voor nabehandeling van tegenwoordig is
het vrijwel onmogelijk om zulke
brandstoffen te gebruiken en daarbij toch
de correcte emissiewaarde en
functionaliteit te garanderen. Een te
hoog zwavelgehalte kan bovendien het
nabehandelingssysteem zodanig
beschadigen dat dit moet worden
vervangen.

B 774595

•

Brandstoffen gespecificeerd voor
militair gebruik moeten, ongeacht de
hierboven vermelde punten, bij
gebruik voldoen aan de specificatie
NATO F-63.

Reparatie en onderhoud aan
brandstofsysteem

Voor reparatie en onderhoud aan het
brandstofsysteem, zie Brandstofsysteem
op pagina 234.
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Reiniging van uitlaatgassen SCR
De uitlaatgassen worden gereinigd met
een AdBlue-ureumoplossing die in de
geluiddemper wordt ingespoten. In de
geluiddemper zijn een SCR-katalysator
en een dieselroetfilter ingebouwd. Deze
dient om het gehalte aan stikstofoxiden
en roetdeeltjes in de uitlaatgassen te
verlagen.

Algemeen

Deze truck voldoet aan de wettelijke
vereisten zoals vermeld in de Euro 6norm. Dit is mogelijk doordat de truck is
uitgerust met een katalysator voor
uitlaatgasreiniging, SCR-technologie
(Selective Catalytic Reduction), en een
dieselroetfilter. Het systeem is zo
ontworpen dat uitlaatgasreiniging kan
plaatsvinden bij uiteenlopende
belastingen en tegelijkertijd toch het
brandstofverbruik beperkt kan blijven. Bij
regelmatig uitgevoerd onderhoud zal het
systeem de uitlaatgassen tijdens de
gehele levensduur van de truck kunnen
blijven reinigen.

Brandstof

De katalysator en het dieselroetfilter
werken alleen naar behoren bij gebruik
van zwavelvrije brandstof (<10 ppm). Als
een verkeerde brandstof wordt getankt,
raakt het systeem beschadigd en
verslechtert de uitlaatgasreiniging.

NB
Gebruik zwavelvrije brandstof.

Verwarming

Bij het reinigingsproces voor het roetfilter
wordt het filter verhit, zodat de
roetdeeltjes zullen verbranden. Hierdoor
kunnen de uitlaatgassen zeer heet
worden. Zorg er daarom voor dat de
directe omgeving rondom verhitte
onderdelen steeds schoon is. Let op
indien met ingeschakelde PTO wordt
gereden, om te voorkomen dat de
uitlaatgassen letsel veroorzaken.

Werking en onderhoud

Belangrijk is dat het systeem wordt
gebruikt overeenkomstig de instructies
en dat er altijd AdBlue in de tank
aanwezig is. Laat regelmatig onderhoud
uitvoeren om zo de werking van het
systeem te garanderen. Neem contact
op met uw Volvo-garage voor een bij uw
truck passend onderhoudsschema.

Als u met de truck rijdt zonder dat deze
AdBlue,verbruikt, dus met een lege
AdBlue-tank, overtreedt u mogelijk de
wet.
Tijdens een koude start en tijdens
wegrijden kan er een wolk waterdamp uit
de uitlaatpijp komen. Dit effect valt meer
op dan bij een motor zonder systeem
voor uitlaatgasreiniging. Een wolk
waterdamp kan worden gevormd bij
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temperaturen tot onder +5°C. De
waterdamp kan ook worden gevormd
tijdens starten na een korte pauze of bij
gebruik van motorrem, maar dit is dan
wel minder duidelijk merkbaar dan bij
een koude start.

AdBlue
Vullen en verbruik

Controleer bij elke tankbeurt altijd het
AdBlue-niveau, zie AdBlue bijvullen op
pagina 109. Het verbruik wordt beïnvloed
door de rijstijl, maar bedraagt doorgaans
circa 8% van het dieselverbruik.
Voorbeeld: Een dieselverbruik van 100
liter komt overeen met circa 8 liter
AdBlue.

NB
De AdBlue-pomp maakt een tikkend geluid
bij elke pompslag. Dit is een normaal
geluid voor de pomp.

De ureumoplossing wordt verkocht onder
de merknaam AdBlue. Dit is een
kleurloze vloeistof die bestaat uit ureum
en gedistilleerd water. Mogelijk ruikt
deze naar ammonia. Het ureumgehalte
in AdBlue is 32,5%. AdBlue voldoet aan
de ISO 22241-norm (voorheen DIN
70070). Dit is de enige ureumoplossing
goedgekeurd door Volvo voor gebruik in
Volvo-trucks met Euro 6-motoren.
B 774595

AdBlue wordt soms ook verhandeld en
verkocht onder andere merknamen,
afhankelijk van de distributeur. Ook deze
kan worden gebruikt, zolang maar wordt
voldaan aan de ISO 22241-norm.

VOORZICHTIG
AdBlueheeft een sterk corrosief effect en
kan connectors beschadigen. Als AdBlue
in aanraking komt met connectors en
bedrading, moeten deze worden
vervangen; reinigen alleen is dan niet
afdoende.

VOORZICHTIG
AdBlue die gemodificeerd is of vervangen
door een andere vloeistof die niet voldoet
aan ISO 22241-1, heeft tot gevolg dat de
bedoelde reinigingseffecten van de
uitlaatgassen verloren gaan en dat het
SCR-systeem kan worden bechadigd.

Verwerking en morsen

AdBlue is niet gevaarlijk maar moet wel
met zorg worden gehanteerd.
Als AdBlue per ongeluk op de truck
wordt gemorst, spoel dan af met water
en veeg af met een doek of een stuk
papier. De oplossing kan in hete
toestand een bijtende werking hebben
en kan dan bijvoorbeeld bij lekkage
naastliggende connectors, bedrading en
slangen beschadigen.
AdBlue bevriest bij ongeveer -11°C. Dit
vormt geen probleem omdat het SCRsysteem wordt verwarmd. De truck kan
normaal worden gestart en er kan
normaal mee worden gereden.

OBD-diagnosesysteem
Een wettelijke eis in deze EU-norm is het
gebruik van een gestandaardiseerde
benadering voor controle op de
motorwerking en de uitlaatgasreiniging.
Om deze reden is de truck uitgerust met
een OBD-diagnosesysteem (On-Board
Diagnostic), dat meet of de uitlaatgassen
voldoen aan de wettelijke eisen.
Het OBD-diagnosesysteem controleert:
•

Het NOx-gehalte (stikstofoxiden) in
de uitlaatgassen.

•

Het PM-niveau (vaste deeltjes) in de
uitlaatgassen.

•

Kwaliteit en beschikbaarheid van
AdBlue.

•

Andere functies van de motor en het
systeem voor uitlaatgasreiniging.

Gedetecteerde storingen worden
geclassificeerd volgens het effect dat
deze hebben op de uitlaatgasreiniging.
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A. Aanzienlijk effect
B. Gemiddeld effect
C. Gering effect
Wanneer zich een storing voordoet,
wordt een storingscode gegenereerd en
gaat een symbool op het
instrumentenpaneel knipperen of continu
branden. Het symbool heeft een
standaardnaam en wordt aangeduid als
het MIL-symbool (MIL=Malfunction
Indicator Lamp)

MIL-symbool instrumentenpaneel

Knippercodes

BRANDSTOF- EN EMISSIEREGELING 10

Reiniging van uitlaatgassen SCR

Het MIL-symbool toont of zich een
storing heeft voorgedaan. Hoe het
symbool knippert of brandt hangt af van
de storingscategorie en of de storing is
opgetreden tijdens het rijden of terwijl de
motor uit was.

Rijden

Als het symbool bij de eerste 15
seconden blijft branden of aan blijft
tijdens het rijden, is er een storing
opgetreden.
Neem contact op met uw Volvo-garage.
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Reiniging van uitlaatgassen SCR
Motor uitgeschakeld

VOORZICHTIG

Wanneer de contactsleutel in de stand
"Rijden" staat en de motor staat uit, zal
het MIL-symbool volgens verschillende
knipperpatronen gaan knipperen om te
informeren over de status van het
systeem.

Corrigeer storingen daarom altijd zo snel
mogelijk.

Controle

Het systeem controleert het volgende:
•

NB
Het MIL-symbool zal ook knipperen als
alles naar behoren functioneert.

Knipperpatronen

Normale toestand, geen storingen. Bepaalde tests
konden echter niet worden uitgevoerd omdat niet
aan de condities werd voldaan. Bijvoorbeeld, rijden
bij hoge motorbelasting.

SCR-systeem controleren
Normale toestand, geen storingen.

Algemeen

In de Euro 6-norm worden ook condities
beschreven die de bestuurder moet
kunnen opmerken als het
uitlaatgasreinigingssysteem niet
functioneert. Als zich een fout voordoet
in het systeem of de AdBlue-tank is leeg,
is dit van invloed op de motorprestaties
van de truck.
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Foutief AdBlue-verbruik.

•

Verkeerde AdBlue-kwaliteit.

•

Componenten die van invloed zijn op
het niveau aan stikstofoxiden (NOx)
in de uitlaatgassen.

Andere knipperpatronen

Andere knipperpatronen wijzen erop dat
de uitlaatgassen niet voldoen aan de
wettelijke eisen, of dat het
controlesysteem (OBD) niet naar
behoren functioneert. Neem contact op
met uw Volvo-garage.

Laag AdBlue-niveau.

•

Symbool voor storing in het systeem voor
uitlaatgasreiniging

Wijziging in prestatieniveau

Waarschuwingen over storingen
verschijnen op het
bestuurdersinfodisplay. De melding geeft
de aard van de storing aan. Als de
storing niet wordt verholpen, zal het
prestatieniveau van de truck geleidelijk
worden gereduceerd. Dit gebeurt als
volgt:
1

Waarschuwing voor gereduceerde
motorkoppel.
B 774595

2

Motorkoppel wordt met 25%
gereduceerd.

3

Waarschuwing voor
snelheidsbegrenzing.

4

Snelheidsbegrenzing op 20 km/h.

Storingen verhelpen

Wanneer de storing die heeft geleid tot
de reductie in prestatieniveau is
verholpen, zal de truck weer normaal
functioneren.
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Dieselroetfilter
Het keramische roetfilter reduceert de
emissie van roetdeeltjes,
koolwaterstoffen en koolmonoxide in
hoge mate. Het systeem verbrandt de
roetdeeltjes die in het filter worden
afgevangen automatisch.

Algemeen
Voor een correcte werking moet
zwavelvrije brandstof (minder dan 10
ppm = 0,001% zwavel) worden gebruikt.
Als brandstof met een hoger
zwavelgehalte wordt gebruikt of als
andere brandstoffen worden bijgemengd,
kan het roetfilter in korte tijd
onherstelbaar beschadigd raken.

As

Het filter vangt ook anorganische stoffen
(as) af uit de uitlaatgassen, deze
ontstaan door het gebruik van additieven
in de motorolie. As kan niet worden
verbrand en daarom is regelmatig
onderhoud van het roetfilter vereist. Voor
zo lang mogelijke onderhoudsintervallen
en een optimale werking wordt het
gebruik van een VDS-4 grade motorolie
aanbevolen.

NB
Ook op trucks uitgerust met een roetfilter
blijven uitlaatgassen nadelig voor de
gezondheid. Zorg voor een goede
ventilatie.

Roet

Het filter vangt de roetdeeltjes af en als
er veel deeltjes in het filter aanwezig zijn,
wordt de tegendruk in het uitlaatsysteem
hoger. Dit leidt tot een iets verhoogd
brandstofverbruik en kan onnodige
slijtage aan de motor tot gevolg hebben.
Om dit te voorkomen zorgt een systeem
dat roetdeeltjes worden verwijderd door
automatische verbranding ervan. Dit
verbrandingsproces wordt actieve
regeneratie genoemd en bestaat uit
verbanding van de roetdeeltjes door
verhitting van het filter.

Roetdeeltjes in roetfilter

Zodra de hoeveelheid koolstof te hoog
wordt is regeneratie van het filter vereist.
Hoge temperaturen in het roetfilter
branden de koolstof weg. De regeneratie
gebeurt automatisch.

NB
Uw rijstijl is van invloed op hoe vaak
regeneratie of onderhoud aan het roetfilter
nodig is. Vermijd voorbeeld langdurig
rijden met stationair toerental.
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Automatische regeneratie van het
roetfilter

De automatische regeneratie start zodra
dat nodig is. De automatische
regeneratie wordt alleen uitgevoerd als
het voertuig rijdt en als de
motorbelasting toereikend is om een
voldoende hoge temperatuur te kunnen
bereiken. Het stationair toerental zal
eveneens enigszins toenemen.

Hitte

Tijdens de regeneratie worden de
uitlaatgassen erg heet. Onder bepaalde
rijomstandigheden, zoals bij lage
snelheid, kan de temperatuur extreem
hoog oplopen. Het rijden of stoppen met
de truck op ongeschikte locaties, zoals in
een terrein met of in de buurt van
brandbare materialen of gassen moet in
dat geval worden vermeden.

VOORZICHTIG
Zet de truck niet stil en rijd er niet mee op
plekken met ontvlambaar materiaal als het
symbool "hoge temperatuur
uitlaatsysteem" wordt getoond.

De melding "Regeneratie bezig" "Hoge
uitlaattemperatuur" en een symbool
zullen oplichten wanneer de regeneratie
start.

B 774595

Symbool voor zeer hoge uitlaatgastemperatuur
tijdens de regeneratie

Let tijdens het rijden bij lage snelheid of
tijdens stilstand op de ondergrond om er
voor te zorgen dat er geen brandgevaar
ontstaat. Er zijn verder geen handelingen
vereist.
Wanneer de regeneratie voltooid is,
schakelen de waarschuwingslichten uit.

VOORZICHTIG
Bij hoge belastingen kan de
uitlaatgastemperatuur zeer hoog zijn, zelfs
na regeneratie en nadat het symbool is
uitgeschakeld.

BRANDSTOF- EN EMISSIEREGELING 10

Dieselroetfilter

De regeneratie kan bij een laag toerental
worden onderbroken, maar wordt
automatisch hervat als het toerental
weer hoog genoeg is.
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Inleiding
Het hoofdstuk over onderhoud bevat
informatie omtrent de preventieve
werkzaamheden die u moet uitvoeren
zodat uw truck technisch geschikt blijft
om aan het verkeer deel te nemen en
voor een optimale betrouwbaarheid. De
instructies in deze paragraaf zijn echter
niet volledig. Het onderhoud betreft veel
meer werkzaamheden, die door een
erkende Volvo-garage worden
uitgevoerd.
Neem contact op met een erkende
Volvo-garage voor de volledige
informatie over smeerpunten, olie en
vloeistoffen, onderhoudsintervallen en
onderhoudscontracten.
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Gereedschap

1

Dopsleutel voor het verwisselen van
wielen en twee combinatiestangen
(alleen bij wielen met remschijf)

2

Inbussleutel voor oliepluggen
(optionele uitrusting)

3

Hamer

4

Engelse sleutel (optionele uitrusting)

8

Starten

5

Waterpomptang (optionele uitrusting)

9

Krik

6

Multifunctionele schroevendraaier
(optionele uitrusting)

7

Dopsleutel voor cabinekanteling

10 Bandenlichter (voor het afnemen van
banden, alleen voertuigen met
spaakwielen)
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Uitrusting
11 Bandenlichter (voor het plaatsen van
banden, alleen voertuigen met
spaakwielen)
12 Dopsleutel voor het verwisselen van
wielen (alleen voertuigen met
spaakwielen)
13 Hendel voor het verwisselen van
wielen (alleen voertuigen met
spaakwielen)
14 Sleepbeugel voor afslepen
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Cabine kantelen
GEVAAR
Kantel de cabine helemaal! Het is
verboden om te werken onder een cabine
die niet helemaal gekanteld is. Als de
cabine niet helemaal kan worden
gekanteld, ondersteun deze dan zodat
terugvallen onmogelijk is. Blijf altijd voor of
onder een gekantelde cabine vandaan.

•

er aan de voorkant van de cabine
voldoende ruimte is.

•

de parkeerrem is bekrachtigd.

•

de schakelhendel in de
neutraalstand staat.

•

de portieren ofwel helemaal open
staan of stevig zijn afgesloten.

3 Plaats de dopsleutel in de klep van
de hydraulische pomp en draai
rechtsom naar de stopstand.

2 Open het servicepaneel.
•

Neem de dopsleutel en de
pompstang uit de houder.

ONDERHOUD EN SERVICE 11

De cabine kantelen

Stand van hydraulische klep om te kantelen.

4 Breng de hendel aan op de
dopsleutel.

Mechanisch kantelen
1 Controleer of
•

er in de cabine geen losse
voorwerpen liggen die tijdens
kantelen het interieur of de
voorruit kunnen beschadigen.

Gereedschap voor kantelen van cabine

VOORZICHTIG
De frontklep moet zijn geopend voordat de
cabine wordt gekanteld, om schade te
voorkomen.
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De cabine kantelen
5 Plaats de dopsleutel in de pomp en
pomp totdat de cabine in de
maximale stand staat.

Klepstand voor terugkantelen van de cabine.

2 Pomp totdat de cabine geblokkeerd
staat in de rijstand.

3 Plaats het gereedschap terug in de
houder onder de frontklep.

NB
Als de druk in het hydraulisch
cabinesysteem bij het pompen niet
toeneemt, zit er waarschijnlijk lucht in het
systeem, zie Hydraulisch systeem
ontluchten op pagina 256.

4 Sluit de frontklep.
5 Controleer of het symbool voor

gekantelde cabine niet oplicht zodra
de motor draait.

De cabine terugkantelen
1 Draai de hydraulische klep linksom
naar de stopstand.

Symbool voor gekantelde cabine.

Hydraulisch systeem
ontluchten

Als de cabine niet kan worden gekanteld
of teruggekanteld, zie Pomp voor
kantelen van cabine op pagina 256.

Provided by Volvo Trucks

214

B 774595

Algemeen

Regelmatig reinigen draagt bij aan het
waardebehoud van uw truck. Denk eraan
dat u vaker reinigt bij winterse
omstandigheden of na rijden onder
vervuilde condities.

NB
Houd rekening met het milieu.

Gebruik wasvoorzieningen die de bij het
wassen vrijkomende vervuiling op een
milieukundig verantwoorde wijze
verwerkt. Gebruik zoveel mogelijk
milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.

•

Ontluchtingspunten voor
versnellingsbak, oliereservoirs etc.

•

Connectors

•

Elektrische onderdelen

•

Luchtinlaten

De pulserende hoge druk kan schade
toebrengen aan banden en
luchtveerbalgen. De schade is niet
zichtbaar, maar leidt uiteindelijk tot
scheurvorming in banden en balgen.
Radiateur:

Hogedrukreiniging

Niet afspuiten:

De zachte, geluidsabsorberende panelen
rondom motor en versnellingsbak
moeten met grote voorzichtigheid
worden gereinigd. Het
geluidsabsorberende materiaal raakt
door de hoge druk gemakkelijk
beschadigd.

•

Kruiskoppelingen

•

Steunlagers

•

Slipkoppelingen

•

Verbindingspunten

•

Keerringen

Geluidsschermplaten:

NB
Minimale afstand vanaf het mondstuk aan
de spuitlans en het te reinigen oppervlak:
ongeveer 70 centimeter bij een ronde,
gerichte straal.
Ongeveer 30 centimeter bij een platte,
brede straal.
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Voor het reinigen kan het insectennet
worden verwijderd.

Banden en luchtveerbalgen:

Reinig de radiateur uiterst voorzichtig.
De koelribben raken gemakkelijk
beschadigd door de persdruk.

Wees voorzichtig bij gebruik van
hogedrukreiniging. Het binnendringende
water en vervuiling kunnen schade
veroorzaken. Dergelijke schade komt
pas na verloop van tijd aan het licht en
het is dan niet meteen duidelijk dat dit
komt door de manier van reinigen.

Reinigen radiateur

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Voertuigreiniging

Het insectennet zit met 4 haken bevestigd. Haak
bij het reinigen het insectennet los.

NB
Wees uiterst voorzichtig bij het reinigen,
om te voorkomen dat de koelplaten
beschadigen.

VOORZICHTIG
Schakel de parkeerstandkoeling uit
alvorens achter de ventilatoren te reinigen.

Reinigen van cabine

Reinig de truck wanneer deze vuil is. Dit
is met name van belang in de winter,
wanneer strooizout en vochtigheid de
corrosie versnellen.
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Voertuigreiniging
Let op de volgende punten om
lakschade te voorkomen en na reiniging
het beste resultaat te verkrijgen:
Wijze van reiniging: gebruik in de eerste
plaats een drukreiniger. Als u het vuil
hiermee niet kunt verwijderen, gebruik
dan een borstel of spons met een
reinigingsmiddel dat het meest geschikt
is voor het type vervuiling. U riskeert
lakschade wanneer u reinigt met borstels
zonder vooraf eerst hogedrukreiniging
toe te passen of door een wasbeurt uit te
voeren in slecht onderhouden
wasstraten (versleten, vervuilde borstels
etc.).
Chemische wasmiddelen, algemeen:
voor uiteenlopende typen vervuiling
worden speciale wasmiddelen
aanbevolen. Volg altijd de aanbevelingen
van de fabrikant voor gebruik, dosering
en maximale temperatuur. Voorkom dat
chemische stoffen kunnen opdrogen op
gelakte oppervlakken.
Reinigingsmiddel: vermijd het gebruik
van sterk alkalische reinigingsmiddelen
(pH-waarde > 12). Reinig het voertuig
niet pal in de zon. Als de temperatuur
hoger is dan 30 °C, spoel dan volop met
koud water voordat u chemische
reinigingsmiddelen gebruikt. Was dan
kleinere gebieden en spoel ze af met
schoon water, zodat de oppervlakken
niet langdurig aan de opdrogende
chemicaliën worden blootgesteld.

Koplampreiniging

De kunststof lampglazen van de
koplampen zijn vervaardigd van
polycarbonaat dat gevoelig is voor
chemicaliën. Reinig daarom alleen met
een zeepoplossing en schoon water.
Reinig kunt lampglazen alleen als ze zijn
afgekoeld. Gebruik altijd schone
sponzen en reinigingsdoeken. Reinig ze
niet met een hogedrukreiniger.

Reinigen in voertuigwasinstallaties

Klap de spiegel aan voorzijde neer en
klap de andere spiegels in zodat ze
onbeschadigd blijven in de wasstraat.
Vergeet niet om de voorste spiegel en de
andere spiegels weer uit te klappen
zodra de wasbeurt is afgerond.
Als de truck sterk vervuild is, moet deze
voor gebruik in de wasinstallatie eerst
worden voorgewassen.
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Het chassis reinigen
Wees vooral voorzichtig bij het reinigen
van assen, kruiskoppelingen en andere
bewegende delen waarin water en
vervuiling kunnen binnendringen.
Voorkom dat smeermiddelen
wegspoelen. Als dat toch gebeurt,
vergeet dan niet om de onderdelen
opnieuw te smeren.
Reinigingsmiddel: vermijd het gebruik
van sterk alkalische reinigingsmiddelen
(pH-waarde > 12). Reinig het voertuig
niet pal in de zon. Als de temperatuur
hoger is dan 30 °C, spoel dan volop met
koud water voordat u chemische
reinigingsmiddelen gebruikt. Was dan
kleinere gebieden en spoel ze af met
schoon water, zodat de oppervlakken
niet langdurig aan de opdrogende
chemicaliën worden blootgesteld. Spuit
na het gebruik van reinigingsmiddelen
altijd volop af met water.

NB
Spuit water nooit rechtstreeks op
afdichtingen, pakkingen, elektrische
bedrading of aansluitcontacten.

Hete onderdelen

Uitlaatpijpen en uitlaatdempers kunnen
erg heet worden. Zorg dat de directe
omgeving rondom de hete onderdelen
schoon blijft.
B 774595

Reinigen

Het is belangrijk de omgeving rond het
uitlaatsysteem te reinigen. Denk eraan
alle gebieden te reinigen waar zich vuil
kan ophopen.
In bepaalde gevallen kunnen
carrosseriedelen in de weg zitten om
hete delen te kunnen reinigen. Denk
eraan dat u vaak ook vanuit de
wielkasten of van onderaf kunt reinigen
als reinigen van bovenaf lastig is.

Reinigen vanuit de wielkast

GEVAAR
Houd de directe omgeving rondom verhitte
onderdelen schoon.

Na reiniging

Na reiniging dient de truck te worden
gesmeerd. Test de remmen onmiddellijk
na een reinigingsbeurt.

Motor schoonmaken

Houd de motor schoon. Was plekken
met eventuele gemorste olie of
dieselbrandstof schoon. Gebruik heet
water voor het reinigen van de motor en
wees voorzichtig met hogedrukreiniging.
Spuit geen water op de generator,
startmotor en ander elektrische
onderdelen. Als u een ontvetter gebruikt,
moeten de aandrijfriemen worden
beschermd.

Poetsen en in de was zetten

Aluminium velgen, verzorging

Gelakte oppervlakken

Reinig de aluminium velgen regelmatig.
Spoel met water, een hogedrukspuit is
daarbij een goed middel. Gebruik een
spons of doek om de velg te reinigen. Bij
hardnekkig vuil kan een mild
reinigingsmiddel worden gebruikt.

Na verloop van tijd kan de lak aan de
cabine een wat doffer aanzien krijgen. U
vertraagt dit proces door de cabine
regelmatig in de was te zetten. Als de
cabinelak verslechtert, gebruik dan een
mild poetsmiddel. Volg de aanbevelingen
van de fabrikant van de producten en
houd u ook aan de volgende regels.
Reinig de truck eerst volgens de
hierboven beschreven wijze en laat
drogen. Gebruik vervolgens een
poetsmiddel of een actief
reinigingsmiddel met heel weinig
schurende bestanddelen. Gebruik een
vloeibare was en poets. Gebruik alleen
schone doeken/lappen etc. Poets zo
over het gelakte oppervlak en oefen
daarbij een gemiddelde druk uit.
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Verchroomde onderdelen

Was het chroom eerst met het
wasmiddel dat u voor de rest van de
cabine gebruikt. Verwijder eventueel
aanwezige matte film met
geconcentreerde sproeiervloeistof. Zet
het chroom daarna in de wax met het
waxmiddel dat u voor de rest van de
cabine gebruikt. Gebruik voor
verchroomde onderdelen nooit
reinigingsmiddelen die slijpende
componenten bevatten.
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Voertuigreiniging

Poetsmiddelen of reinigingsmiddelen
met een slijpend effect mogen niet
wroden gebruikt, deze beschadigen de
oppervlaktelaag van de velg.

Cabine, interieur reinigen
Textiel

Stofzuig de bekleding eerst om al het
loszittende vuil te verwijderen. Gebruik
alleen schuimshampoo dat het vuil
“optilt”. Niet schuren of schrobben met
harde borstels. Laat de bekleding na de
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Voertuigreiniging
bewerking tot de volgende dag drogen.
Stofzuig daarna zorgvuldig om al het
droge schuim en de rest van het vuil te
verwijderen.
Voor stoelen, bedden en matten van
textiel kunt u water en een synthetisch
wasmiddel gebruiken. Gebruik echter
nooit water of wasmiddelen op
waterbasis voor plafond- en
wandpanelen.

Temperatuursensor voor
klimaatregeling cabine

De temperatuursensor middenop het
dashboardpaneel, naast de
aansluitingen voor 12 en 24 volt, mogen
niet worden gereinigd met
petrochemische reinigingsmiddelen.

Displays

Stofzuigen. Gebruik een speciaal middel
voor leren bekleding.

Leer

De informatiedisplays hebben ter
bescherming kunststof schermen. Reinig
met een stofzuiger. Bij reinigen met een
doek kunnen krassen op het oppervlak
achterblijven.

Vinyl

Behandel vlekken zo snel mogelijk!

Gebruik water en een synthetisch
wasmiddel.

Plafond- en wandpanelen

Gebruik nooit water of wasmiddelen op
waterbasis.

Dashboard- en portierpanelen

Gebruik een zeepsopje.

Veiligheidsgordels

Gebruik water en een synthetisch
wasmiddel.

Vloermatten en bekleding
motorpaneel

Gebruik een stofzuiger of veeg schoon.
Spoel regelmatig af met water, vooral in
de winter.

Gebruik een warm, zacht zeepsopje.
Nooit afschrapen of wrijven. Gebruik
nooit sterke oplosmiddelen zoals
benzine, terpentine of reinigingsalcohol.

Vlekken op kunststof

Nooit afschrapen of wrijven. Gebruik
nooit sterke oplosmiddelen zoals
benzine, terpentine of reinigingsalcohol.

Vlekken op bekledingsstoffen

Verwijder de losse deeltjes uit de vlek.
Probeer zoveel mogelijk op te deppen
met schone doeken. Stofzuig rondom de
vlek, zodat de hier aanwezige vervuiling
niet wordt opgelost. Behandel de vlek
van buitenaf naar het midden van de
vlek toe met vlekkenverwijderaar. Veeg
het opgeloste gedeelte van de vlek weg.
Behandel de vlek opnieuw en veeg het
opgeloste gedeelte van de vlek weer
weg. Ga zo door tot de hele vlek is
verwijderd.
Wees voorzichtig en gebruik niet te veel
vlekkenverwijderaar, anders zal de vlek
oplossen en groter worden.
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Vlekken op leder
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Wisserblad vervangen

Voorschriften voor vervanging van de
wisserbladen van de truck.

3 Druk het door de pijl aangegeven

kunststof nokje naar binnen en trek
het wisserblad los uit de wisserarm.

1 Klap de wisserarm naar buiten.

De batterij in de
afstandsbediening
vervangen

De afstandsbediening voor centrale
vergrendeling en een eventueel alarm
wordt gevoed door een batterij van 3
volt, type CR 2032.
Vervang de batterij eenmaal per jaar.
Batterijen zijn verkrijgbaar bij een
erkende Volvo-garage.

4 Bevestig het nieuwe wisserblad op
de wisserarm.

2 Maak de slang los (1) van het

mondstuk en verwijder het
sproeiermondstuk door de klemmen
(2) samen te knijpen.

5 Bevestig de slang aan het

sproeiermondstuk en druk het
mondstuk op het wisserblad.

Lever oude batterijen ter recycling in op
een afvalinzamelpunt.

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Gemakkelijke reparaties

VOORZICHTIG
Aanbrengen van een defecte batterij kan
een explosie veroorzaken.

6 Klap de wisserarm terug.

Maak het sproeiermondstuk los.
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1

Wip de omranding voorzichtig los met een kleine,
platte schroevendraaier.

2

Verwijder de omranding.

3

6 Plaats de achterste behuizing en de
omranding terug.

De achterkant verwijderen.

4

Druk de batterij in de richting van de pijl (1), druk
één van de houders naar buiten (2). Haal de
batterij eruit.
Gebruik uw vingers want gereedschap kan de
houders beschadigen.

5 Plaats een nieuwe batterij.
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Gloeilampen vervangen

Gloeilampen in bovenste lamphuis
vervangen

Koplampen

1 Zet de verlichting uit.

4 Open de kap voor de te vervangen
lamp

2 Open het portier.
3 Verwijder de kap door de vier

schroeven (1) een halve slag los te
draaien en neem de kap (2) dan af.

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Gemakkelijke reparaties

Kap voor grootlicht (A), dimlicht (B) en
richtingaanwijzers (C).

5 Vervang de gloeilamp.

Koplampen

Montagelocatie van lampen

A) Grootlicht
B) Dimlicht

Koplampkap

Bij het vervangen van gloeilampen
voor grootlicht en dimlicht moet bij
verwijderen de veer naar binnen
worden gedrukt en dan worden
gespreid.

C) Richtingaanwijzers
D) Positieverlichting en dagrijverlichting.
E) Mistlamp
Voor specificaties over het wattage en
het fittingtype van de gloeilampen , zie
Verlichting op pagina 265.
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Gemakkelijke reparaties
vervangen. Wel moet daartoe mogelijk
het hele lamphuis worden vervangen.
Controleer na montage de werking van
de niveauverstelling voor het dimlicht.
De diodes zijn ondergebracht in twee
modules met koelribben. Beide modules
moeten tegelijkertijd worden vervangen,
zodat er geen verschil ontstaat in
lichtkleur en helderheid.

NB
Laat de diodemodules vervangen in een
erkende Volvo-garage.
1. Indrukken
2. Spreiden

Gloeilampen in onderste lamphuis
vervangen

6 Breng alle onderdelen in

1 Ontkoppel de hoofdvoeding.

omgekeerde volgorde aan.

VOORZICHTIG
Raak het gloeilampglas niet aan. Vet en
olie en soortgelijke stoffen verdampen
door de hitte van de lamp en beschadigen
de reflector.

2 Open het portier.

Koplampkap

4 Draai de excentrische vergrendeling
(1) naar buiten en klap het lamphuis
(2) naar buiten.

3 Verwijder de kap door de vier

schroeven (1) een halve slag los te
draaien en neem de kap dan af.

NB
Sluit de lampkappen zorgvuldig zodat
vervuiling en vocht niet in het lamphuis
kunnen binnendringen.

LED-lampen vervangen

De diodes (led's) voor positieverlichting
en dagrijverlichting kunnen worden
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Mistlicht (E).

5 Open de kap en vervang de lamp.
B 774595

6 Breng alle onderdelen in

omgekeerde volgorde aan.

NB
Sluit de lampkappen zorgvuldig zodat
vervuiling en vocht niet in het lamphuis
kunnen binnendringen.

Verlichting voor kentekenplaat

Vervang de lamp voor de
kentekenverlichting door de lamplens te
verwijderen.
Voor lamptype, zie Verlichting op
pagina 265.

levensduur. Vervang zo nodig de gehele
eenheid voor de positieverlichting.
Vervangen gebeurt vanaf de binnenzijde
van de cabine. De kappen zijn bevestigd
in de bovenste bergladen aan beide
kanten.

Verlichting, achter
1

Verwijder de schroeven waarmee de
lamplens is vastgezet.

2

Druk de oude lamp naar binnen en
draai hem linksom.

3

Bevestig de nieuwe lamp in de
houder en draai hem rechtsom.

4

Breng de lamplens aan.

Voor lamptype, zie Verlichting op
pagina 265.
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Verlichting, kentekenplaat

Overige verlichting
Zijmarkeringslichten en
richtingaanwijzers opzij

De lampen zijn uitgerust met ledlampjes
(light emitting diodes) met een lange
levensduur. Vervang zo nodig de gehele
eenheid.

Positieverlichting in cabinedak

Instapverlichting

U vervangt de instapverlichting door van
bovenaf via de treeplank de
vergrendeling in te drukken.
Voor lamptype, zie Verlichting op
pagina 265.

Positieverlichting in cabinedak

De lampen zijn uitgerust met ledlampjes
(light emitting diodes) met een lange
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Toeristverlichting
Asymmetrisch dimlicht voor
linksrijdend verkeer.

Het asymmetrisch dimlicht zal in landen
met linksrijdend verkeer het
tegemoetkomend verkeer verblinden.
Het is daarom van belang om bepaalde
gedeelten af te dekken om verblinding te
voorkomen.

Instapverlichting

Werkverlichting

Werkverlichting

Vervang de lamp voor de werkverlichting
door de lamplens te verwijderen.
Voor lamptype, zie Overige verlichting op
pagina 265.

De plaatsing van deze afdekking is
belangrijk. Er zijn daarom speciale
plaksheets verkrijgbaar waarmee de
afdekking in de correcte positie komt.
Deze zijn verkrijgbaar bij een Volvogarage.
Breng de plaksheets aan
overeenkomstig de cijfers. Sheet 2 is
alleen een positiesjabloon, deze wordt
weggehaald nadat sheet 1 op zijn plaats
is aangebracht.

NB
Reinig de lamplens voordat u de
plaksheets aanbrengt.
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Lakschade

De lak is een belangrijk onderdeel van
de roestbescherming van het voertuig,
controleer deze dus van tijd tot tijd op
beschadigingen. Werk lakschade direct
bij om roestvorming te voorkomen. De
volgende typen lakschade komen veel
voor, deze kunt u zelf repareren:

1. Afdekking 2. Positiesjabloon
Rechter koplamp.

•

Geringe lakschade en krassen

•

Slijtage aan de randen van
spatschermen en dorpels,
bijvoorbeeld

vervuiling te verwijderen, rechtstreeks
worden aangebracht.
Als de schade is doorgedrongen tot het
onderliggend metaal, handel dan als
volgt:

1 Schraap het beschadigde oppervlak

kaal tot het metaal blootligt en schuin
de lakranden af met een penmes of
een gelijkwaardig gereedschap.
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Gemakkelijke reparaties

Om bij te werken moet het voertuig goed
schoon en droog zijn en een
temperatuur hebben van +15°C.

Bijwerken van kleine
lakbeschadigingen
Materiaal:

1. Afdekking 2. Positiesjabloon
Linker koplamp.

•

Roestverwijderaar (koud
fosfateermiddel) - in tube of blik.

•

Grondlak - blik.

•

Lakspuitbus of bijwerkstift (de
bovenkant van de stift bevat
schuurpasta voor nabehandeling).

•

Penmes of gelijkwaardig.

•

Borstel.

Als de schade nog niet is doorgedrongen
tot het onderliggend metaal en er is nog
een beschadigde laklaag aanwezig kan
de lak, na iets opschuren om eventuele
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Schraap schoon

2 Breng een roestverwijderaar aan

(pas op uw ogen en huid), wacht een
paar minuten en spoel dan grondig
met water. Veeg droog!

3 Roer de grondlak (primer) grondig

door en breng enkele lagen aan met
een fijn borsteltje of een
lucifershoutje.
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Aanbrengen van grondlak en afdeklak

Onbeschadigde lak afdekken

4 Als de grondlak droog is, breng dan

6 Wacht een paar dagen en breng dan

de afdeklak aan met een borsteltje.
Roer de lak grondig door en breng
een aantal dunne lagen aan; laat de
lak drogen tussen het aanbrengen
van de lagen.

5 Werk krasjes bij zoals hierboven,

de deklaag aan. Het dopje op de
bijwerkpen bevat schuurpasta die
dient om bijgewerkte plekken op te
polijsten. Gebruik een zachte doek
en gebruik de schuurpasta
spaarzaam.

maar mogelijk moet u een
afdeksjabloon gebruiken om
onbeschadigde lak te beschermen.
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Banden

Als u op banden met te weinig profiel
blijft rijden, hebt u grotere kans op
aquaplaning en minder grip op gladde
wegen.
Als de bandenspanning te laag is, zal het
brandstofverbruik sterk toenemen. De
banden zullen ook sterker slijten bij een
onjuiste bandenspanning.
Daarom is het belangrijk dat de banden
regelmatig worden gecontroleerd om
zeker te zijn van optimale
omstandigheden om veilig en
economisch te kunnen rijden.

Enkele adviezen om nodeloze
bandenslijtage te voorkomen
•

Zorg altijd voor de juiste
bandenspanning; niet te hoog en niet
te laag.

•

Vergeet niet dat bandenslijtage
toeneemt bij hogere rijsnelheden.

•

Overbelast de banden niet, zoals
door ongelijkmatige belading.

•

Ga niet rijden als de wielen niet goed
gebalanceerd zijn.

•

Controleer de uitlijning van de wielen
regelmatig; ten minste tweemaal per
jaar.

•

Wissel de banden niet onnodig
onderling.

Banden voor vervanging

Wanneer u een band moet vervangen,
gebruikt u de tabellen hiervoor, zie
Banden voor vervanging op pagina 266.
Nadere informatie kan worden gevonden
op http://www.etrto.org/.

Dubbelluchtmontage

Gebruik bij dubbelluchtmontage alleen
banden van hetzelfde type. De banden
mogen hoogstens 6 mm in diameter
verschillen.

Bandenspanning controleren

Aanbevolen bandspanning
Volg de aanbevelingen van de fabrikant.
Als er geen aanbevelingen bestaan, kunt
u tijdelijk de in de onderstaande tabel
vermelde bandspanningen hanteren.

NB
De bandspanningen in de onderstaande
tabel zijn overgenomen uit de
standaardhandleiding van de ETRTO
(European Tyre and Rim Technical
Organisation). Alle voornaamste
bandenfabrikanten zijn lid van de ETRTO
en deze hanteren deze
standaardhandleiding allemaal als richtlijn.

Controleer de bandspanning tijdens het
tanken of minstens elke 14 dagen. Pas
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de bandspanning aan volgens de
structuur van de truckcarrosserie en de
asbelasting, niet op basis van de
technische maximumbelasting. Vergeet
niet om ook de bandspanning van de
reserveband van tijd tot tijd te
controleren.
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227

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Wielen en banden
Dubbelmontage

Enkelmontage
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Dubbelmontage

Enkelmontage
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Wielen en banden
Dubbelmontage

Enkelmontage
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Wiel vervangen
Wiel verwijderen
1

Blokkeer de wielen die op de grond
blijven.

2

Controleer of het te verwijderen wiel
niet wordt geremd.

3

Plaats de krik onder de as, zo dichtbij
het wiel als mogelijk is.

4

Draai de wielmoeren een aantal
slagen los.

5

Breng de truck omhoog zodat de
wielen geen contact meer maken
met de ondergrond (breng per keer
alleen één kant omhoog).

6

Verwijder de wielmoeren helemaal.

7

Verwijder het wiel.

WAARSCHUWING
•

Kruip nooit onder het voertuig terwijl
dit op de krik staat!

•

Plaats de krik op een stevige,
horizontale en stroeve ondergrond!

•

Blokkeer de op de grond blijvende
wielen met stevige houten wielkeggen
of met zware stenen. Blokkeer de
wielen zowel aan de voor- als de
achterkant met wielkeggen.

•

Geef de remmen voor het te
verwijderen wiel vrij.

NB
De krik mag niet tegen de
schokbrekerconsole rusten of tegen de
console van de stabilisatorstang.

Wiel monteren
NB
Gebruik altijd wielbouten en wielmoeren
die gespecificeerd zijn voor het type wielen
aan uw truck. Voor verschillende typen
wielen zijn verschillende wielbouten en
wielmoeren nodig.

1

Reinig en smeer de schroefdraad
aan de wielbouten, gebruik daarbij
alleen olie.

2

Reinig de aanlegvlakken op het wiel,
de remtrommel en de wielnaaf.

3

Geef de remmen vrij (anders wordt
de remtrommel ovaal vervormd).

4

Zet de wielmoeren vast met een
aanhaalmoment van 200 ±8 Nm.
Gebruik de aanhaalvolgorde zoals
aangeduid in de afbeelding.

5

Na aanhalen volgens het
aanhaalmoment moeten de
wielmoeren nog met 90°±10° extra
hoekverdraaiing worden aangehaald.
Hanteer de aanhaalvolgorde in de
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afbeelding. Zet de wielmoeren vast
nadat een korte afstand met de truck
is gereden (ongeveer 200 km).
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Wielen en banden

Aanhaalvolgorde, schijfwiel

NB
Als het aanhaalmoment van een wielmoer
na opnieuw vastzetten minder is dan
670 Nm, draai dan alle wielmoeren los en
zet ze vast volgens het aanhaalmoment
plus extra hoekverdraaiing
overeenkomstig de aanhaalvolgorde. Elke
zes maanden: controleer alle wielmoeren
en haal ze opnieuw aan, ongeacht of de
wielen al dan niet zijn verwijderd.
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NB
Denk eraan dat de maataanduiding van de
wielbouten M22x1.5 is en niet 7/8"-14 met
UNF-type schroefdraad, zoals bij de
oudere Volvo-modellen.

Wiel met remschijf voor
schijfremmen

Tijdens lakwerkzaamheden moeten de
contactvlakken van de naaf en de
remtrommel worden afgedekt zodat
hierop geen lak terechtkomt.
Alleen de grondlak en de originele
afdeklak mogen op de contactvlakken
aan de velg aanwezig blijven, zowel aan
de buiten- als de binnenkant. Er bestaat
een risico dat de wielmoeren loslopen
als de laklaag te dik wordt.

Sneeuwkettingen

De sneeuwketting moet aan de vooras
bij voorkeur worden aangebracht aan de
bijrijderzijde. Aan de bestuurderszijde is
er een risico dat de sneeuwketting de
verbindingsstang beschadigt.
•

Zorg ervoor dat de banden altijd de
juiste spanning hebben en dat u
banden van de juiste afmetingen en
het juiste type gebruikt.

Gebruik alleen schijfwielen met
uitwendige geplaatste klep voor
vrachtwagens met schijfremmen.
Het wiel kan ook worden gebruikt op
voertuigen met trommelremmen.

Lakken van velgen
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Luchtfilter van
klimaatinstallatie
vervangen

Vervang het luchtfilter elke twaalf
maanden. Schud of borstel het luchtfilter
om te reinigen als dit al eerder vervuild is
geraakt. Spoel het filter nooit schoon.
1

Maak het filterrooster los.

2

Verwijder het filter en gooi dit weg.

3

Reinig de filterhouder.

4

Bevestig het nieuwe filter.

5

Plaats het filterrooster terug. De
klemmen moeten vastklikken in hun
montageposities.

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Klimaatregelsysteem

Filterhouder voor klimaatregelsysteem.

VOORZICHTIG
Koelmiddelen zijn schadelijk voor de
gezondheid. Werkzaamheden aan het
aircosysteem mogen alleen worden
verricht door gecertificeerd personeel.
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Brandstofsysteem

ONTHOUD dat u altijd de meest strikte
netheid in acht neemt als u aan het
brandstofsysteem van een dieselmotor
werkt. Zorg dat de brandstoftank steeds
zo vol mogelijk blijft, om condensvorming
te voorkomen. Tijdens het tanken moet
de directe omgeving rondom de
vulopening en de brandstofvuldop
schoon zijn. Als u een eigen tank of
brandstofvat gebruikt, filter deze
brandstof dan en houd alle vaten
schoon.

Brandstoffilter
Vervang het brandstoffilter als u een
olieverversing uitvoert of zodra dat nodig
is, bijvoorbeeld als:
•

De brandstofdruk daalt.

•

Het motorvermogen afneemt.

•

De brandstofkwaliteit ongelijkmatig
is.

•

Het symbool voor verstopt
brandstoffilter regelmatig oplicht.

Het filter vervangen
1

Reinig de filtersteun grondig.

2

Verwijder het filter met een
filtersleutel.

3

Bevochtig de nieuwe filterpakkingen
met dieselbrandstof.

4

Draai het filter er met de hand op
totdat de rubberen pakking in
aanraking komt met het afdichtvlak.

5

Draait vervolgens nog 3/4 tot 1 hele
slag verder (of overeenkomstig de
aanduiding op het filter).

6

Ontlucht het brandstofsysteem.

7

Start de motor.

8

Controleer of het filter niet lekt.

Het nieuwe filter moet leeg zijn als het
wordt gemonteerd. Er mag op geen enkele
voorwaarde brandstof worden getankt vóór
het monteren.

Ontluchten
•

De brandstoftank werd leeg gereden.

•

Na vervanging van het filter.
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Na werkzaamheden aan het
brandstofsysteem.

Tijdens ontluchten worden brandstof en
eventuele lucht teruggepompt naar de
brandstoftank. Er is geen opvangbak
nodig voor gemorste brandstof.

Ontluchten
1

Zet de motor uit.

2

Bekrachtig de parkeerrem.

3

Kantel de cabine.

4

Verwijder de geluidsisolatie over de
linker chassisbalk.

5

Gebruik de handpomp aan de
brandstoffiltersteun en haal deze
200-300 slagen heen en weer, totdat
u weerstand voelt in de handpomp.
Het ontluchten is dan voltooid.
Openen van een ontluchtingsnippel
is niet nodig.

6

Start de motor en laat deze stationair
draaien.

7

Ontlucht nogmaals als de motor
moeilijk aanslaat.

8

Laat de motor stationair draaien.

9

Controleer op eventuele lekkage.

NB

Ontlucht het brandstofsysteem als:

Symbool voor verstopt brandstoffilter

•

10 Controleer of de motor niet hapert.
11 Breng de geluidsisolatie aan.
B 774595

NB
Ontlucht absoluut niet met behulp van de
startmotor.

Waterafscheider

Deze truck is uitgerust met een
waterafscheider, bedoeld voor landen
waar hoogwaardige brandstof
verkrijgbaar is die weinig water bevat.
Als de waterafscheider moet worden
leeggemaakt, geeft het
bestuurdersinfodisplay dit aan met het
symbool "Water in brandstoffilter".

sommige omstandigheden vaker, zoals
wanneer vaak in een stoffige omgeving
wordt gereden.

Aftappen van de brandstoftank

Tap jaarlijks de eventueel in de
brandstoftank aanwezige neerslag en
condenswater af. Dit beperkt het risico
dat water in de motor kan binnendringen
en storing veroorzaakt.
1

Plaats een opvangbak onder de
aftapplug van de brandstoftank.

2

Draai de plug los en schroef een
paar slagen verder totdat het
sediment met neerslag en
condenswater uit het vloeigat van de
plug stroomt. Draai de plug niet
helemaal los, de brandstoftank
stroomt dan helemaal leeg.

Verwijder de waterafscheider en tap het
water af.
Het water kan een beetje diesel bevatten
en moet op een plek worden afgetapt
waar geen milieuschade kan ontstaan.

Symbool voor water in brandstof

3

Laat het sediment uitstromen totdat
er een schone brandstof meekomt.

4

Draai de plug terug in de
brandstoftankbodem.

5

Leeg de opvangbak op een plaats
waar geen milieuschade kan worden
toegebracht.

Reinigen van AdBlue-tank
Reinigen van de AdBlue-tank kan nodig
zijn als deze per ongeluk gevuld is met
dieselbrandstof of een andere vloeistof
dan AdBlue. Spoel met water en gebruik
een huishoudelijk reinigingsmiddel als
dat niet afdoende is. Spoel grondig met
water zodat er geen resten van
het reinigingsmiddel achterblijven; dit
zou namelijk schade kunnen toebrengen
aan de katalysator.

Brandstoftank

1

Plaats een opvangbak onder de
aftapplug van de AdBlue-tank.

Filter voor brandstoftankbeluchting

2

Draai de plug los en schroef deze
een paar slagen verder uit tot er een
vloeistof meestroomt uit het vloeigat
van de plug.

Het filter is in sommige landen verplicht
en moet elke 24 maanden worden
vervangen. Vervang het filter onder
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3

Laat de vloeistof uitstromen tot de
tank leeg is.

4

Spoel de tank schoon met water.
Controleer of alle water is
weggestroomd voordat u verder
gaat.

5

Draai de plug weer vast.

6

Leeg de opvangbak op een plaats
waar geen milieuschade kan worden
toegebracht.

NB
Nadat de tank is ontlucht, moet deze met
ten minste 5 liter verse Adblue worden
bijgevuld.

NB
Als u AdBlue morst, mag de vloeistof niet
in het rioolstelsel terecht komen.
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Aandrijfriemen controleren
(Poly-V)
Controleer de aandrijfriemen van de
motor. Vervang een riem als er stukjes
van de groefvormige riemranden zijn
afgebroken.

De ventilatorriem heeft een automatische
riemspanner die het risico op slippen
beperkt en de levensduur verlengt. De
aandrijfriem voor de dynamo/compressor
(airconditioning) heeft geen
automatische riemspanner, de spanning
van deze riem moet daarom worden
gecontroleerd. Neem contact op met een
erkende Volvo-garage.
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Werkzaamheden aan het
elektrisch systeem

Een aantal werkzaamheden aan het
elektrisch systeem van de truck, zoals
het vervangen van zekeringen, kunt u
zelf verrichten.

Neem de volgende punten in acht bij
werkzaamheden aan het elektrisch
systeem:
•

Controleer bij het aansluiten van
accu's of de polariteit (plus en min)
correct is.

•

Gebruik de dynamo nooit terwijl de
accu afgekoppeld is. Terwijl de motor
draait mogen de accu's en de
dynamo niet worden afgekoppeld.

•

Bij het vervangen van een accu
bijvoorbeeld, moet de minpool altijd
als eerste worden losgekoppeld en
als laatste weer worden aangesloten.
Dit beperkt het risico van kortsluiting
en vonken, die bij aanwezigheid van
knalgas gevaar opleveren.

•

Sluit hulpaccu's correct aan om
schade aan de gelijkrichters in de
dynamo te voorkomen.

•

Koppel bij het laden van accu's
minstens één accukabel (plus of min)
los. Laad echter wel altijd via de
accusensor, als een dergelijke

sensor op de minpool is
aangebracht.
•

Isoleer de accu's bij werkzaamheden
aan het elektrisch systeem van de
truck, door de minpool los te
koppelen.

•

De parkeerrem kan niet worden
bediend wanneer de accu's zijn
losgekoppeld.

•

Ontkoppel de hoofdschakelaar
wanneer u een zekering vervangt.

•

Gebruik altijd zekeringen met het
voorgeschreven ampèrage.

Voor het aansluiten van hulpaccu's , zie
Starten in een noodgeval op
pagina 279.

Er mag geen starthulpsysteem worden
aangesloten, deze kunnen zeer hoge
spanningspieken produceren die dan
schade aan regeleenheden toebrengen.

NB
Het elektrisch systeem moet in de
functiemodus "Geparkeerd" zijn gezet om
de accu's af te koppelen, zie
Hoofdschakelaar op pagina 103.
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Voorschriften voor
elektrisch lassen

Deze instructies zijn meestal van
toepassing op allerlei uiteenlopende
laswerkzaamheden aan de truck.

elkaar worden gelast, moeten beide
onderdelen zijn verbonden aan de
massa-aansluiting van het
lasapparaat.
•

Zorg dat de buitenste behuizingen
voor elektrische onderdelen (zoals
de regeleenheden) geen contact
maken met de laselektrode of de
massa-aansluiting van het
lasapparaat.

•

Gebruik hoofdzakelijk gelijkstroom
voor laswerkzaamheden.

•

Bij laswerkzaamheden in de cabine
moet het airbagsysteem worden
afgekoppeld om risico op persoonlijk
letsel te vermijden.

Lassen moet zeer precies gebeuren om
een goede lasnaad te verkrijgen. Wees
voorzichtig, om letsel en ongevallen te
vermijden.
Neem bij het uitvoeren van laswerk de
volgende maatregelen om lichamelijk
letsel of schade aan de truck te
voorkomen:
•

Bereid het laspunt grondig voor.
Hittegevoelige onderdelen zoals
leidingen (elektriciteit en lucht)
moeten worden beschermd of
verwijderd.

•

De te lassen oppervlakken en de
locatie voor de massa-aansluiting
van de lasapparatuur moeten schoon
zijn. Lak, corrosie, olie, vet, vervuiling
e.d. moeten worden verwijderd.

•

De massa-aansluiting van de
lasapparatuur moet beslist altijd aan
het te lassen onderdeel zijn
gekoppeld, zo dicht mogelijk nabij
het te lassen punt. De aansluitklem
moet goed contact maken met het te
lassen materiaal, om schade aan
elektrische componenten te
voorkomen. Als twee gedeelten aan

Nadat lassen voltooid is: breng lak aan
op de las.
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Accu's

Sommige trucks worden zodanig ingezet
dat de accu's tijdens een normale
bedrijfscyclus niet volledig opgeladen
raken. De accu's moeten dan met een
druppellader worden geladen om de
truck naar behoren te laten functioneren.
Regelmatig controleren van de
laadtoestand en, zo nodig, druppelladen
van de accu's draagt bij aan de
levensduur en de goede werking van de
accu's.
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Elektrisch systeem

Accubak
De kap van de accubak wordt met de
knop geopend.

Knop accukap.
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De accu bevestigen
Bij het vervangen van accu's is het van
belang om de accuhouders met het
juiste aanhaalmoment vast te zetten.
Zet de moeren vast met 16 Nm.

Druppelladen
De accugezondheid neemt af bij
veroudering en als gevolg van slecht
opladen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens
veelvuldige nachtelijke stops waarbij de
accu's diep worden ontladen. Wanneer
de capaciteit voor ontvangst van
laadstroom en levering van vermogen
verslechtert, is dat meestal
onherroepelijk. De totale capaciteit van
de accu's om (laad)stroom te kunnen
ontvangen en opslaan loopt dan sterk
terug waardoor er startproblemen
kunnen ontstaan.
Voor een goede accugezondheid en een
lange levensduur is regelmatig
druppelladen van de accu's een goede
gewoonte. Vermijd diepontladingen.
Veel trucksystemen onttrekken stroom
aan de accu's. Veel systemen moeten
ook functioneren als de motor is uitgezet,
zoals de koelbox, verlichting,
transportbeheersysteem en
carrosseriefuncties.

De dynamo kan de accu nooit tot 100%
opladen, onder gunstige
omstandigheden wordt maximaal een
niveau van 90% gehaald.
Om een lange levensduur te behouden
is druppelladen van de accu's eens per
drie weken aan te bevelen, ook als ze
volledig geladen lijken.
Vooral bij gebruik van systemen die veel
stroom aan de accu onttrekken terwijl de
motor is uitgezet, zoals een laadklep,
wordt druppelladen aanbevolen.
Voorbeeld: een koelbox kan 1 A per uur
verbruiken, in een heel weekend komt dit
neer op een verbruik van ongeveer 60
Ah. Dat betekent dus dat de werkweek al
begint met gedeeltelijk ontladen accu's.

NB
Voer het druppelladen van accu's
minstens eenmaal per drie weken uit om
een lange levensduur te garanderen.

Aanbevelingen voor opladen

De volgende adviezen gelden voor het
opladen van accu's:
•

Laat de accu's nooit verder ontladen
dan 50%.

•

Laad de accu's regelmatig met een
externe druppellader op.
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•

Gebruik daarvoor een lader met
laadregeling en een voldoende hoge
laadstroom.

Als vuistregel wordt aangehouden dat de
laadstroom van de acculader 10% van
de capaciteit van de accu in ampère-uur
(Ah) moet bedragen. Als bijvoorbeeld de
accu's een capaciteit van 170 Ah
hebben, dient de laadstroom van de
acculader 17 Ah te bedragen.
•

Denk aan het temperatuureffect.

Temperatuureffect

De temperatuur is van grote invloed op
het laadniveau van de accu. Bij lage
temperaturen is de accu veel minder
goed in staat de laadstroom te
ontvangen.
Bij +25 graden C kan het laadniveau
100% bereiken.
Bij -18 graden C komt het laadniveau
niet boven 50%.

Opladen bij lage temperaturen

De meeste accuproblemen bij koude
weersomstandigheden ontstaan door
gebrek aan druppelladen in combinatie
met het rijden van korte ritten.
Bij koud weer wordt de accu minder
efficiënt door de dynamo opgeladen.
Daarom is regelmatig druppelladen
belangrijk.
B 774595

De laadkabels aansluiten

Ladingsgraad
Om de accu optimaal te laden is het
handig om tevoren te weten in welke
mate de accu ontladen is. De
omgevingstemperatuur heeft een effect
op de laadbaarheid en de capaciteit:
alleen bij een temperatuur van +25°C
kan de accu 100% van zijn capaciteit
leveren. Laden van de accu is niet echt
goed mogelijk beneden 0°C, zie de tabel.
Temperatuur
Capaciteit 20 h (Ah)

WAARSCHUWING
De accu's bevatten knalgas dat zeer
explosief is. Een vonk, die kan worden
gevormd als men de starthulpkabels
verkeerd plaatst of als men ze aanraakt
tijdens de startpoging, is voldoende om de
accu te laten exploderen waardoor
ernstige schade ontstaat. De accu bevat
zwavelzuur dat ernstige invreetschaden
kan veroorzaken. Als het zuur in contact
komt met ogen, huid of kleding; spoelen
met grote hoeveelheden water. Bij spatten
in de ogen onmiddellijk een arts
raadplegen. Ga niet over de accu's heen
gebogen staan.

Laadbaarheid (A)

NB
Bij lage temperaturen kan de
ladingsgraadmeter aangeven dat de accu
niet volledig geladen is, ook al is dat wel
zo. Dit komt door het effect van de
temperatuur en betekent niet dat er iets
met de accu mis is.
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De gemakkelijkste manier om het laden
te controleren is met gebruik van een
voltmeter, maar een hydrometer (meter
voor soortelijk gewicht van accuzuur)
samen met een voltmeter geeft een
preciezer meetresultaat. De grafiek toont
de standby-spanning en de ladingsgraad
vergeleken met het soortelijk gewicht
van het accuzuur.
* State of charge (laadstatus)

NB
Controleer altijd de accu met de Volvoaccutester voor en na het laden.

Elektrolytniveau
Het niveau moet 5 - 10 mm boven de
celplaten liggen.
Vul de accu zo nodig bij met water. Stop
met bijvullen bij een niveau van
maximaal 10 mm boven de celplaten.
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NB
Het elektrolyt in de accu's bevat corrosief
zwavelzuur. Als elektrolyt op de huid wordt
gemorst, moet dit onmiddellijk worden
verwijderd. Was met zeep en volop water.
Roep medische hulp in als elektrolyt in uw
ogen of op andere gevoelige
lichaamsdelen is terechtgekomen. Vergeet
ook niet dat accu's het uiterst explosieve
knalgas bevatten. Een kortsluiting, open
vuur of vonk nabij een accu kan een
krachtige explosie veroorzaken met zowel
lichamelijk letsel als materiële schade tot
gevolg.

B 774595

Aansluiten van elektrische
accessoires

VOORZICHTIG
Draag een veiligheidsbril bij het werken
aan accu's.

Zorg ervoor dat het elektrisch systeem
van de truck is gedimensioneerd voor de
accessoires die u wilt aansluiten. Veel
gangbare accessoires (zoals
koffiezetapparaten) vragen veel stroom
en kunnen alleen worden aangesloten
op een circuit dat hiervoor is
gedimensioneerd.

Reconditioneringseenheid

Om sulfatering van de accu te
voorkomen wordt een
reconditioneringseenheid gebruikt, welke
met de accu's wordt verbonden. De
eenheid stuurt een puls naar de accu,
waardoor de loodplaten van de accu vrij
van sulfaat worden gehouden en
daarmee de levensduur van de accu
wordt verlengd.

Locatie van de reconditioneringseenheid

Er licht een groene LED op op de
eenheid wanneer de motor loopt en de
accu wordt opgeladen. De groene lamp
toont aan dat de eenheid werkt zoals hij
moet. Neem contact op met de
werkplaats wanneer de lamp niet aan
gaat wanneer de motor loopt.

•

Gebruik altijd zekeringen met het
voorgeschreven ampèrage en
gebruik de correcte kabeldikten.
Houd de continue belasting via de
zekeringen op maximaal 70% van
hun nominale ampèrage.

•

Schakel altijd de voedingsspanning
uit voordat werkzaamheden aan het
elektrisch systeem van de truck
worden uitgevoerd.

•

Gebruik altijd originele Volvoconnectors (aansluitklemmen,
isolators, zekeringen etc.)
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VOORZICHTIG
Er bestaat risico op brand als het
ampèrage van zekeringen te hoog is.
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Aansteker als elektrische
aansluiting

Het aanstekercontact is bedoeld voor
verhitting van de aansteker voor een
stroomafname tot ongeveer 4 A. We
raden sterk af om dit contact te
gebruiken als elektrische aansluiting. Uw
erkende Volvo-garage kan informatie
verstrekken over het verbinden van
uiteenlopende soorten elektrische
aansluitingen.

12 V-aansluiting

De elektrische aansluiting naast de
aansteker mag worden belast tot
maximaal 7 A.

Aansluiten van voorbereide
apparatuur

Gebruik de kabelvoorbereidingen voor
het aansluiten van bijvoorbeeld
telefoonladers en een koffiezetmachine.
Neem contact met een erkende Volvogarage als u advies wilt.

Zekeringen en relais

De zekeringen van de truck beschermen
de elektrische circuits tegen
overbelasting. Doorgaans worden ze
alleen aangesproken in geval van
kortsluiting. Daarom moet u de oorzaak
altijd door een erkende Volvo-garage
laten controleren als een zekering is
aangesproken.

Hoofdzekeringen
De hoofdzekeringen zitten in een
hoofdzekeringenkast binnenin de
accubak op het chassis. Normaliter
zullen de zekeringen de gehele
levensduur van de truck meegaan,
zonder door te branden. Als een
zekering doorbrandt, breng de truck dan
naar een erkende Volvo-garage en laat
het elektrisch systeem inspecteren.

Aansluiten van onvoorbereide
apparatuur

Onvoorbereide apparatuur is apparatuur
waarvoor geen kant-en-klaar
samengestelde bedrading bestaat die
met de truck is meegeleverd. Neem voor
aansluiting contact op met een erkende
Volvo-garage.

Smeltzekeringen zijn in de
zekeringenkast ingeschroefd met een
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veerring en een moer. Van belang is dat
de moeren worden vastgezet met het
correcte aanhaalmoment, zie de tabel.
Bij een te laag aanhaalmoment kan er
hitte-ontwikkeling optreden. Bij een te
hoog aanhaalmoment veroorzaakt u
vervorming en scheuren.
Schroefmaten Aanhaalmomenten
M5
4,5 Nm ±5%
M8

20,0 Nm ±5%

M10

40,0 Nm ±5%

WAARSCHUWING
Hanteer het juiste aanhaalmoment.

WAARSCHUWING
Gebruik bij vervanging altijd zekeringen
van de juiste waarde. Gebruik nooit een te
hoog ampèrage.
Nr.

Nomin Functie
ale
stroo
m

1

200 A Carrosseriebouwer

2

100 A FRC Cabine, zekeringenen relaiscentrum

3

30 A

FCIOM Regeleenheid
voorkant chassis

4

30 A

CCIOM Regeleenheid
middengedeelte chassis
B 774595

Nr.

Nomin Functie
ale
stroo
m

5

30 A

RCIOM Regeleenheid
achterkant chassis

6

30 A

FCIOM Regeleenheid
voorkant chassis

7

30 A

CCIOM Regeleenheid
middengedeelte chassis

8

30 A

RCIOM Regeleenheid
achterkant chassis

9

30 A

FAS Stuurinrichting vooras

10

40 A

PCCU Parkeerstandkoeling

11

23 A

ACM Regeleenheid
uitlaatgasnabehandeling

12

23 A

Extra stuurinrichting as

Onder het afdekpaneel zijn stickers
aangebracht waarop de locatie van
zekeringen en relais staat aangegeven
en de functie waarvoor deze worden
gebruikt.
De normale buitenverlichting van de
truck wordt aangestuurd via
regeleenheden. Deze omvatten ook
bedieningsfuncties voor elk
verlichtingscircuit. Een aantal
smeltzekeringen is niet meer leverbaar
voor deze functies. Als een circuit wordt
onderbroken, bijv. als gevolg van
overbelasting of kortsluiting, wordt dit
aangegeven via een melding op het
instrument. De functie wordt gereset
zodra de storing is verholpen.

Bladzekeringen en relais

Raadpleeg de documentatie voor
carrosseriebouwers voor informatie over
zekeringen en relais voor
carrosseriebouwerfuncties.
De zekeringen en relais van de truck zijn
ondergebracht onder het afdekpaneel in
het midden van het dashboard en vóór
de bijrijderszitplaats.
(1) Zekeringen- en relaiscentrum.
(2) Relais en zekeringen voor de
carrosserie.

WAARSCHUWING
Gebruik bij vervanging altijd zekeringen
van de juiste waarde. Gebruik nooit een te
hoog ampèrage.

NB
Zet het elektrisch systeem in de
functiemodus "Geparkeerd" en sluit zo
mogelijk het betreffende circuit voordat u
zekering vervangt. De zekeringhouder kan
zelf doorbranden als de spanning
ingeschakeld blijft.

Bladzekeringen

1. Het afdekpaneel is met klemmen bevestigd; u
opent het door de achterrand beet te pakken en
omhoog te trekken.
2. Het afdekpaneel is met klemmen bevestigd en
kan worden losgetrokken.
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Zekeringen- en relaiscentrum

De smeltzekeringen in het zekeringenen relaiscentrum bestaan uit twee
verschillende typen bladzekeringen.
Wanneer een zekering op dezelfde
positie vaak moet worden vervangen, ga
dan naar een erkende Volvo-garage om
het elektrisch systeem te laten
controleren.

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Elektrisch systeem

Nr.

Nomin Functie
ale
stroo
m

F1

10 A

F2

12V-aansluiting
-

F3

10 A

TD/DVD

F4

15 A
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Nr.

Nomin Functie
ale
stroo
m

Nr.

Nomin Functie
ale
stroo
m

Nr.

Nomin Functie
ale
stroo
m

F5

15 A

-

F23

3A

F38

20 A

CCM-klimaatregeleenheid

F6

5A

Carrosserie, schakelaar

TACHO-regeleenheid,
tachograaf

Carrosserie

3A

Instrumentenpaneel

20 A

30 A

F24

F39

F7

Verwarming
brandstofleiding

F8

20 A

Carrosserie

F25

3A

Tolsysteem

F40

3A

Contact tachograaf

F9

-

F10

15 A

-

F11

15 A

Hulpverlichting op het dak

F12

15 A

Zwaailicht op het dak

F13

15 A

Stoelverwarming / Alcolock

F14

-

F15

10 A

Lichtbak op dak /
Parkeerverlichting

F16

10 A

Volledige verlichting in
lichtbak op dak

F17

-

F18

3A

HMI-regeleenheid,
bestuurdersinterface

F19

15 A

BBM-regeleenheid,
carrosserie

-

F41

15 A

EMS-regeleenheid motor

F27

10 A

VMCUvoertuigregeleenheid

F42

15 A

Motorregeleenheid
gecontroleerde belasting

F28

20 A

VMCUvoertuigregeleenheid

F43

10 A

Verwarmingselement
brandstoffilter

F29

10 A

Verwarmde buitenspiegel,
rechts

F44

10 A

Motorregeleenheid
gecontroleerde belasting

F30

10 A

Verwarmde buitenspiegel,
links

F45

30 A

Kantelpomp

F31

5A

DACU-regeleenheid,
assistentie bestuurder

F46

20 A

ABS/EBS trailer

F26

F32

10 A

APM-regeleenheid,
luchtdroger

F33

3A

Afstandsbediening voor
werkfuncties (Work
Remote Control), oplader

F34

5A

Veiligheidsslot, frontklep

15 A

Regeleenheid ventilator
voor parkeerkoeler

F20

20 A

Regeleenheid,
raambediening rechterzijde

F35

F21

3A

SID-regeleenheid,
secundair display

F36

F22

5A

Zonneklep, links en rechts

F37

20 A

ABS/EBS-regeleenheid
rem
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F47

-

F48

-

F49

50 A

Voedingsaansluiting,
carrosserie

F50

30 A

Koffiezetapparaat

F51

20 A

Ruitenwissermotor

F52

15 A

Motor dakluik

F53

5A

Videoschakelaar

F54

-

F55

3A

Wekker

F56

10 A

B 774595

Nomin Functie
ale
stroo
m

Nr.

F57

10 A

Verlichting in
bestuurderscabine

F76

F58

15 A

Versterker

F59

15 A

Spanningsomvormer

F60

15 A

Spanningsomvormer

F61

20 A

Regeleenheid,
raambediening links

F62

5A

OBD-diagnose-uitgang

F63

10 A

CIOM-regeleenheid, cabine

F64

15 A

24V-aansluiting

F65

15 A

24V-aansluiting

F66

3A

Dynafleet/Telematic

F67

15 A

Aansteker

F68

15 A

VMCUvoertuigregeleenheid

F69

15 A

Parkeerverwarming

F70

20 A

TECU

F71

15 A

Koplampsproeier

Nr.

F72

-

F73

30 A

Carrosserie actief in
rijmodus

F74

20 A

Carrosserie actief in
rijmodus

F75

10 A

Koelkast

Nomin Functie
ale
stroo
m
15 A

-

F77

-

F78

-

F79

-

F80

3A

LECM achterste
bedieningspaneel

F81

5A

SRS-airbag

F82

-

F83

-

F84
F85

3A

-

F87

5A

F89

Alcolock
-

F90

15 A

Elektrisch verstelbare stoel

F91

10 A

Voeding FMS-contact

F92
F93

Relais Functie
type

K01

ISO
micro
10 A

-

K02

ISO
micro
10 A

Koelkast

K03

ISO
mini
20 A

Motor dakraam 2

K04

ISO
mini
20 A

Motor dakraam 1

K05

ISO
mini
20 A

Ruitenwissermotor aan/uit

K06

ISO
mini
20 A

Ruitenwissermotor hoge/
lage snelheid

K07

ISO
Carrosserie-opbouw,
power zekeringen
40 A

K08

ISO
Accessoires
power
40 A

K09

ISO
micro
10 A

50 A

Magnetron
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Nr.

FMS-voeding, rijden

F86
F88

Relais
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Stoelverwarming, Alcolock
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Nr.

Relais Functie
type

Nr.

Relais Functie
type

K10

ISO
mini
20 A

K20

ISO
Contact voor zekering
power carrosserie, actief in
40 A rijstand

K11

ISO
Voedingsversterker,
power spanningsomvormer,
40 A cabineverlichting

K21

ISO
micro
10 A

Elektrisch verwarmde
buitenspiegels

K12

ISO
micro
10 A

Lichtbak op dak

K22

ISO
mini
20 A

Contact

K13

ISO
mini
20 A

Zwaailicht op het dak

K23

ISO
power
40 A

K14

ISO
Elektrische 24 voltpower aansluiting, aansteker,
40 A alcolock

K24

ISO
micro
10 A

Elektrisch verstelbare stoel

K15

ISO
micro
10 A

Volledige verlichting in
lichtbak op dak

K25

ISO
micro
10 A

-

K16

ISO
mini
20 A

Koplampsproeier

K26

ISO
micro
10 A

-

K17

ISO
mini
20 A

TECU

K27

ISO
EMS-regeleenheid motor
power
40 A

K18

ISO
micro
10 A

-

K28

ISO
Kantelpomp
power
40 A

K19

ISO
mini
20 A

-

Hulpverlichting op het dak

Provided by Volvo Trucks

248

B 774595

Smering

Een goede smering is van groot belang
bij service en onderhoud van de truck.
Componenten zoals de motor,
versnellingsbak, achterassen e.d.
moeten worden gesmeerd, dat gebeurt
meestal met olie of vet. Hieronder vindt u
belangrijke informatie over oliën en
smeervetten. Neem contact op met een
erkende Volvo-garage voor meer
informatie over Volvo's complete
assortiment smeermiddelen.

Olie

Bij onderdelen die met olie worden
gesmeerd, zijn kwaliteit,
viscositeitsklasse en verversingstermijn
van groot belang. Welke olie voor een
bepaald component wordt gebruikt,
hangt af van de kwaliteit en de
viscositeitsklasse van de olie. Deze
informatie staat vermeld op het reservoir
en/of op het productdataformulier van de
olie. Wanneer er specifieke
onderdeelnummers worden vermeld,
bevatten deze onderdelen altijd olie met
de voor het gebruiksdoel correcte
kwaliteit en viscositeitsklasse.

Synthetische olie

Steeds vaker worden synthetische oliën
toegepast in smeersystemen. De
grondstof voor deze olie is dezelfde als
bij minerale oliën, dus aardolie, maar het

fabricageproces verloopt anders.
Normaliter heeft een synthetische olie
een betere temperatuurstabiliteit en
betere eigenschappen bij lage
temperaturen, maar de
wrijvingskenmerken kunnen leiden tot
synchronisatiestoringen en synthetische
olie kan ook een negatief effect hebben
op het afdichtmateriaal. Belangrijk is
daarom om een goedgekeurde
synthetische olie te gebruiken.
Het pure feit dat een olie synthetisch is,
betekent niet dat deze beter is dan een
minerale olie. Toch is dit een veel
voorkomende misvatting, evenals dat bij
synthetische olie de
olieverversingstermijn kan worden
verlengd. De verversingstermijnen die
Volvo aanbeveelt blijven van toepassing,
of er nu minerale olie of synthetische olie
is gebruikt.

Oliekwaliteit

Er bestaan veel verschillende
kwaliteitsaanduidingen voor
uiteenlopende oliesoorten.

Viscositeit

Viscositeit is een zeer belangrijke
eigenschap van de olie. De viscositeit is
een aanduiding van de vloeibaarheid van
de olie en deze is, samen met andere
eigenschappen, van invloed op de dikte
van het olielaagje en het
brandstofverbruik. De
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omgevingstemperatuur in het gebied
waar de truck wordt gebruikt is van
invloed op de aanbevolen viscositeit. Er
bestaan twee systemen met SAE
viscosity grade classifications, waarmee
oliën worden ingedeeld in
viscositeitsklassen (zoals SAE 10W,
SAE 80W-90 etc.). Motoroliën behoren
tot het ene systeem,
versnellingsbakoliën tot het andere. U
moet daarom altijd weten voor welk
systeem de viscositeitsklasse is
gespecificeerd. Motorolie met
bijvoorbeeld een viscositeitsklasse SAE
40 heeft ongeveer dezelfde viscositeit
als een versnellingsbakolie met
viscositeitsklasse SAE 90. Wel wordt in
beide systemen een hogere
viscositeitsklasse aangeduid met een
hoger getal.

ONDERHOUD EN SERVICE 11
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Vet

Bij componenten die met vet worden
gesmeerd, zijn de vetsoort en de
verversingstermijn van groot belang. De
voor een specifiek component te
gebruiken vetsoort staat bij het
betreffende component vermeld.
Informatie over het vet is beschikbaar op
de verpakking en/of op het
productdataformulier. In sommige
gevallen wordt het gebruik van vet met
een speciaal of Volvo-onderdeelnummer
aanbevolen. Bij gebruik van dit vet wordt
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automatisch de correcte vetsoort
verkregen.

Motor

Vetsoort

Motoren met een lage emissiewaarde
stellen hoge eisen aan de motorolie.
Voor een lange levensduur met een
constante lage emissiewaarde en een
laag brandstof- en olieverbruik, is een
motorolie nodig met een hogere klasse
dan normaliter gebruikt in motoren van
vorige generaties.

De vetsoort hangt af van een aantal
uiteenlopende eigenschappen, zoals:

•

Type verdikkingsmiddel, zoals
lithium, lithiumcomplex, polymeren of
klei.

•

Dikvloeibaarheid, aangegeven door
de NLGI-klasse.

•

Eventuele aanwezigheid van EPadditieven.

•

Eventuele aanwezigheid van vaste
smeerdeeltjes zoals grafiet, koper of
molybdeensulfide.

Verversingstermijn

Na vaststelling welke olie en welk vet
moet worden gebruikt (als de kwaliteit,
viscositeit en vetsoort bekend zijn), moet
de aanbevolen verversingstermijn
worden bepaald. Neem contact op met
een erkende Volvo-garage om een
onderhoudsschema voor uw specifieke
truck te verkrijgen. Het
onderhoudsschema optimaliseert de
servicemaatregelen en zorgt dat de truck
minder vaak stil hoeft te staan voor
onderhoud.

Aanbevolen olie

Volvo heeft de vroegere VDS-3specificatie voor het eisenpakket
ontwikkeld en deze aangepast voor Euro
5- en Euro 6-motoren. Deze nieuwe
specificatie wordt aangeduid met Volvo
Drain Specification-4 (VDS-4). VDS-4oliën beschikken over een betere
temperatuur- en oxidatiestabiliteit en
geven een betere slijtagebescherming
dan VDS-3-oliën. VDS-4-oliën zijn ook
beter geschikt voor motoren met
geavanceerde systemen voor
uitlaatgasnabehandeling, zoals SCR
en/of een roetfilter(DPF).

Oliekwaliteit
In Euro 6-motoren mag uitsluitend
VDS-4-olie worden gebruikt. In Euro 5motoren mag VDS-3-olie worden
gebruikt, maar dan met een korter
verversingsinterval.
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NB
Gebruik geen aanvullende olieadditieven
om toe te voegen via de motorolie, ook
geen verzorgingsmiddelen voor motor en
metalen.

Viscositeit

Selecteer de viscositeit overeenkomstig de tabel.
De temperatuurwaarden verwijzen naar een
constante luchttemperatuur.
1

Alleen oliën met VDS-4-goedkeuring kunnen
worden gebruikt bij temperaturen boven
+30°C.

2

Oliën met VDS-3- en VDS-4-goedkeuring met
viscositeitsklasse 5W/30 kunnen worden
gebruikt tot +30°C.

B 774595

"1" omhoog en trek de vulbuis "2" naar
buiten.

NB
Gebruik van 10W/30 kan het
brandstofverbruik terugdringen vergeleken
met 15w/40. Denk echter aan het
temperatuurinterval waarvoor 10W/30
wordt aanbevolen.

Vergeet niet de buis na het vullen weer
terug te drukken.

NB
Als er olie naar buiten stroomt kunnen de
motor en niet-oliebestendige onderdelen
beschadigd worden.

Oliepeil controleren
Het motorolieniveau wordt bij de start
automatisch gecontroleerd. Als een
alarm voor laag olieniveau wordt
afgegeven, gebruik dan de peilstok om
na te gaan hoeveel olie moet worden
bijgevuld. Controleer het olieniveau
terwijl de truck horizontaal staat en de
motor minstens 30 minuten uit heeft
gestaan.

Het oliepeil kan ook gecontroleerd worden op het
bestuurdersinfodisplay.

NB
Het niveau mag nooit beneden de
onderste markeerstreep komen te staan!

Draai de peilstok (onder het
servicepaneel) uit de bajonetsluiting en
trek hem eruit. Zorg dat de peilstok na de
controle weer zorgvuldig wordt
vergrendeld.

Verversingstermijnen
De olieverversingsintervallen voor de
motor kunnen sterk variëren, afhankelijk
van de uitrusting en het gebruiksdoel van
de truck, de aard van het gebied waarin
wordt gereden, het kwaliteitsniveau van
de motorolie en de dieselolie, het
brandstofverbruik, het maximaal
toelaatbaar treingewicht etc. Neem voor
een onderhoudsschema voor uw
specifieke truck contact op met een
erkende Volvo-garage.
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De afstand tussen de markeerstrepen op
de peilstok komt overeen met 6-8 liter
olie, afhankelijk van de uitvoering.
Vul olie bij als het niveau in de buurt van
de onderste markeerstreep komt. Vul
nooit te veel olie bij!

Om te vullen kan de vulbuis naar buiten
worden getrokken. Trek de blokkering

Provided by Volvo Trucks
B 774595

251

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Smering
Versnellingsbak

Voor een probleemloos functionerende
versnellingsbak is regelmatig checken en
zo nodig bijvullen van de olie van groot
belang.

Oliekwaliteit
Gebruik de volgende oliën in de
versnellingsbak.
1

Transmissie-oliën: Volvotransmissieoliën 97305, 97307 of
97315.

2

Motoroliën: API CE of CF; ACEA E2
of E3.

NB
Oliën van het type API GL-5 moeten niet
worden gebruikt. Oliën van het type API
GL-4 mogen alleen worden gebruikt als
deze ook voldoen aan de vereisten gesteld
aan de Volvo-transmissie-oliën 97307 of
97315.

NB
De keuze van de oliekwaliteit is van
invloed op de verversingstermijn.

Viscositeit
Selecteer de viscositeit overeenkomstig
het schema.
De temperatuurwaarden verwijzen naar
constante omgevingstemperaturen.
De versnellingsbakolie van trucks
gebruikt voor zeer zware transporten
wordt vaak erg heet. Om deze reden zijn
deze uitgerust met een grotere
versnellingsbakoliekoeler. Om een
goede werking ook verder te verzekeren
moet een olie met een hoge
viscositeitsklasse worden gebruikt.
Gebruik daarom altijd een SAE 50motorolie of een Volvo transmissie-olie
97315 als de truck is uitgerust met een
TC-MAOH2-versnellingsbakoliekoeler.

NB
Wanneer motorolie wordt gebruikt, zijn
uitsluitend Single grade-oliën toegestaan.
(SAE 40 of SAE 50)
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1) Van toepassing op motoroliën: onthoud dat
multigrade oliën NIET gebruikt mogen worden in
handgeschakelde versnellingsbakken. Gebruik
alleen monograde motorolie SAE 40 of SAE 50.

NB
Bij temperaturen beneden -25°C moet
Volvo transmissie-olie 97307 worden
gebruikt.
Als de truck is uitgerust met de
versnellingsbakoliekoeler TC-MWO of TCRWO, kan SAE 40-motorolie, Volvo
transmissie-olie 97305 SAE 80W-90 of
Volvo transmissie-olie 97307 worden
gebruikt, ook bij een buitentemperatuur
hoger dan +30°C.

Servicecategorie
De onderhoudsaanbevelingen kunnen
verschillen voor de diverse
versnellingsbakken. Daarom zijn ze

B 774595

onderverdeeld in verschillende
servicecategorieën.
Bekijk het typeplaatje om de
servicecategorie voor de versnellingsbak
vast te stellen (1, 2, 3 of 4).

Typeplaatje op versnellingsbak

1

Verwijder de geluidsschermplaat,
indien aanwezig, aan de onderkant
van de versnellingsbak.

2

Controleer of het olieniveau in het
peilglas (A) in de versnellingsbak
tussen de midden- en
maximummerkstreep staat (max. en
min. olieniveau, zie afbeelding).

3

Vul zo nodig bij met olie, maar reinig
eerst de directe omgeving rondom de
vulplug (B).

4

Schroef de vulplug (B) los en
verwijder hem.

5

Vul nieuwe olie bij tot op het peilglas
(A) het oliepeil tussen de midden- en
maximumstreep staat (max. en min.
oliepeil, zie afbeelding).

6

Breng afdichtingsmiddel aan op de
schroefdraad van de vulplug (B) en
draai de plug erin.

Oliepeil
Als het olieniveau in de versnellingsbak
te laag is, moet deze worden bijgevuld.
Gebruik de volgende oliegraden volgens
de servicecategorie:
Servicecategorie
1
2
3
4

Olietype
Vul met een willekeurig
goedgekeurd olietype.
Vul met transmissie-olie 97307
of 97315 (niet met minerale
olie).
Vul alleen met transmissie-olie
97315 of motorolie SAE 50.
Vul alleen met transmissie-olie
97315 (geen minerale olie).

7

Plaats, indien van toepassing, de
geluidsschermplaat terug aan de
onderkant van de versnellingsbak.

NB
Het peilglas mag niet worden verwijderd.
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Peilglas voor niveau versnellingsbakolie.

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Smering

(A) Peilglas, (B) Vulplug.

Verversingstermijnen
De olieverversingsintervallen voor de
versnellingsbak kunnen sterk variëren,
afhankelijk van de uitrusting en het
gebruiksdoel van de truck, de aard van
het gebied waarin wordt gereden, het
kwaliteitsniveau, het maximaal
toelaatbaar treingewicht etc. Neem voor
een onderhoudsschema voor uw
specifieke truck contact op met een
erkende Volvo-garage.
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Achteras

De olieverversingstermijnen voor de
achteras kunnen sterk variëren,
afhankelijk van de uitrusting van de
truck, het gebruiksdoel waarvoor deze
wordt ingezet, de aard van het gebied
waarin wordt gereden, het
oliekwaliteitsniveau, het maximaal
toelaatbaar treingewicht etc. Neem voor
een onderhoudsschema voor uw
specifieke truck contact op met een
erkende Volvo-garage.

Servicecategorie
De onderhoudsaanbevelingen kunnen
verschillen voor de diverse achterassen.
Daarom zijn ze onderverdeeld in
verschillende servicecategorieën.
Bekijk het typeplaatje om de
servicecategorie voor de achteras vast te
stellen (1 of 2).

Oliekwaliteit
Als het olieniveau in de achteras te laag
is, moet dit worden bijgevuld. Gebruik de
volgende oliekwaliteiten volgens de
servicecategorie:
Servicecategorie
1
2

Olietype
Vul bij met SAE J 2360, APL
GL-5 of transmissieolie 97312.
Vul alleen bij met
transmissieolie 97312 (geen
minerale olie).

Verversingstermijnen

De olieverversingstermijnen voor de
achteras kunnen sterk variëren,
afhankelijk van de uitrusting van de
truck, het gebruiksdoel waarvoor deze
wordt ingezet, de aard van het gebied
waarin wordt gereden, het
oliekwaliteitsniveau, het maximaal
toelaatbaar treingewicht etc. Neem
contact op met een erkende Volvogarage om een onderhoudsschema voor
uw specifieke truck te verkrijgen.

NB
De keuze van de oliekwaliteit is van
invloed op de verversingstermijn.
Typeplaatje achteras.
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Viscositeit
Selecteer de viscositeit overeenkomstig
het schema.
De temperatuurwaarden verwijzen naar
constante omgevingstemperaturen.

1

Reinig de directe omgeving rondom
de niveau-/vulplug (1).

2

Verwijder de niveau-/vulplug (1) en
controleer of het olieniveau nabij de
rand van de vulopening staat.

3

Vul zo nodig olie bij.

4

Breng de niveau-/vulplug (1) aan.

Als de vulplug een afdichtring heeft,
moet deze worden vervangen.

1) Bij rijden onder zware rijomstandigheden of
dikwijls rijden in heuvelachtige gebieden worden
SAE 80W-140, SAE 85W-140 of SAE 140
aanbevolen

1

Oliepeil controleren

Naafreductie

Als er olie lekt vanuit de achteras en/of
de naafreductie of als u niet zeker bent
over het olieniveau in de achteras, houd
dan bij de controle rekening met het
volgende:
Een hefas moet worden neergelaten,
indien van toepassing.

Niveau-/vulplug

Het olieniveau controleren

Controleer het peil als de peilstreep
horizontaal staat, met de tekst Oil Level
in leesbare positie. Vul bij met dezelfde
oliekwaliteit als in de achteras.
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Stuurbekrachtiging

Voor een correct functionerende
stuurbekrachtiging is regelmatig checken
en zo nodig bijvullen van de olie vereist.

Vooras, oliepeil controleren
1

Reinig de omgeving rondom de
vuldop en de oliepeilstok.

2

Controleer het olieniveau. Met de
motor uit moet het niveau bij de max.
markering op de oliepeilstok staan.

3

Vul zo nodig olie bij.

Verversingstermijnen
Gewoonlijk hoeft de olie van de
stuurbekrachtiging niet te worden
ververst. Het filter moet echter bij een
reparatie worden vervangen.

Olie-aanbevelingen
Oliekwaliteit
ATF-olie, type Dexron III

Pomp voor kantelen van
cabine

Om de cabinekanteling goed te laten
werken, moet u het oliepeil in het
reservoir controleren en zo nodig
bijvullen.

Hydraulisch systeem ontluchten
1 Zet de regelklep in de stand
"omlaag".

Bij sommige voertuigen met dubbel
uitgevoerde stuursystemen zijn er twee
reservoirs voor stuurbekrachtiging.

2 Pomp de hydraulische pomp 30 keer.
3 Stel de klep terug en pomp de cabine
omhoog.

4 Stel de klep terug en pomp de cabine
omlaag.

5 Controleer het olieniveau.
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Opbouw

Oliepeil controleren

Controleer het olieniveau met de cabine
in de rijstand.
De olie en het filter hoeven alleen te
worden vervangen in combinatie met
een reparatie.

1 Verwijder de afdekkap van de pomp.
4 Sluit de vulplug.
Breng de afdekkap aan.

NB

Zie de informatie van de opbouwer voor
olieaanbevelingen en olieverversingen
en voor overige informatie over hoe de
opbouw functioneert. Wees zorgvuldig
met het niet vermengen van
verschillende typen hydraulische olie
zonder eerst het hydraulisch systeem
gereinigd te hebben of na de leverancier
van de hydraulische olie te hebben
geraadpleegd.

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Smering

Vul nooit olie bij in het hydraulisch
systeem terwijl de cabine is gekanteld.

Aanbevolen olie

2 Zet de pomphendel zover mogelijk
naar achteren.

Pomp
voor
kantelen
van
cabine

Oliekwali
Olie verversen
teit
Hydrauli Alleen in samenhang
sche olie met reparatie.
BLV

3 Kijk in de olievulopening, de olie
moet boven de zuiger staan.
Vul zo nodig bij.
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Smering chassis en cabine
Hier worden de locaties van de
smeerpunten op het chassis en de
cabine getoond.

Smering chassis

De smering van het chassis omvat de
smering van alle smeernippels met een
vetspuit en het controleren of verversen
van de oliën.

Symbolen

Symbolen in het smeerschema

1

Vetkwaliteit

Gebruik smeervet op basis van lithium
met EP-additief en consistentieklasse
NLGI Nr. 2.

Kwaliteitsklasse koppelingsvloeistof
Gebruik remvloeistof die beantwoordt
aan de norm DOT 4 (SAE J 1703).

Als sprake is van extreem lage
temperaturen (onder -40 °C), gebruik
dan de remvloeistof met het Volvoonderdeelnr. 85113577. Deze
remvloeistof beantwoordt aan DOT 4. Hij
is bovendien aangepast voor lage
temperaturen. Deze remvloeistof
(onderdeelnr. 85113577) kan ook
worden gebruikt als het
koppelingspedaal bij temperaturen onder
-20 °C langzaam en traag reageert.
Houd er rekening mee dat een
remvloeistof die niet aan de DOT 4-norm
voldoet, kan leiden tot beschadiging van
de oliekeerringen en storingen in het
servosysteem.

Motorolie

2

Versnellingsbakolie of motorolie

3

Achterasolie

4

ATF-olie

5

Hydraulische olie

6

Remvloeistof of koppelingsvloeistof

7

Smeervet
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A

Smering

B

Controle vloeistofniveau

C

Olieverversing en filtervervanging
Smeerpunt

1

Remnok (één op elk wiel. Niet
meegeleverd met schijfremmen.)

2

Cilinder, ashefsysteem (2 stuks)

3

As, ashefsysteem (4 stuks)

4

Roller, balansarmen (2 stuks)

5

Roller, ashefsysteem

6

Balansarmen (6 stuks) Smeer eerst
het smeermiddel in het midden totdat
smeer naar buiten treedt bij de
keerring of de uitstroomopening.
Smeer dan beide andere
smeernippels totdat het vet naar
buiten treedt. De hefbare wielas moet
in de hefstand staan bij het smeren
van de balansarmen.

7

Reservoir koppelingsvloeistof

8

Pomp voor cabinekanteling

9

Motor

10

Reservoir voor stuurservo.

11

Reservoir voor stuurservo bij
systemen met dubbele servo's
(sommige uitvoeringen met 8x2 en
8x4).

12

Handgeschakelde versnellingsbak

13

Automatische versnellingsbak

14

Hydraulisch vloeistofreservoir
(sommige uitvoeringen)

15

Achteras (2 stuks bij 6x4 en 8x4)

16

Ashefsysteem (moet worden verlaagd
bij olieverversing of controle van het
oliepeil)

Let op: als het voertuig is uitgerust met
dubbele voorassen (FAA20), moet de
veerbout worden gesmeerd.
De parkeerrem moet gelost zijn tijdens
het smeren, zodat het vet goed in de
remnokken kan binnendringen (van
toepassing op voertuigen met
trommelremmen). Zet een wiel vast met
houten blokken of een vergelijkbaar
hulpmiddel, zodat het voertuig niet kan
wegrollen tijdens de
onderhoudswerkzaamheden.
Naast de smeerpunten in het
smeerschema moeten de afdichtingen
en hendels regelmatig worden gesmeerd
met lichte motorolie.

NB
Zorg altijd dat elk smeerpunt goed
gesmeerd is. Smeer totdat het nieuwe vet
uittreedt en zichtbaar is. Als er geen vet
naar buiten komt, is er iets mis en moet dit
direct worden verholpen.
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Smeerpunten aan de cabine.

Smeerpunt

Smering

1. Slot en scharnier

Vet, olie

2. Bovenste treeplank

Olie

3. Onderste treeplank

Olie

4. Sleutelgat

Slotolie

5. Slotplaat,
vergrendelnok

Petroleum

6. Sloten,
bagageruimtepanelen

Petroleum

7. Cabinescharnier

Vet

Vetkwaliteit

Gebruik smeervet op basis van lithium
met EP-additief en consistentieklasse
NLGI Nr. 2.
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Luchtfilter
Luchtfilter

Vervangingsinterval

Neem contact op met een erkende
Volvo-garage voor de correcte
onderhoudstermijnen voor luchtfilters.

Secundair filter

Het secundaire filter wordt bij elke derde
vervanging van het voorfilter vervangen.
Reiniging van dit filter is niet toegestaan.

Voorfilter
Er verschijnt een symbool op het display
als het voorfilter moet worden
vervangen. Vervang het voorfilter
minstens eenmaal per 24 maanden.
Als het symbool oplicht, controleer dan
of het net in de luchtinlaat niet verstopt is
geraakt.
In het algemeen geldt het volgende:
•

Maak het filterelement van het
luchtfilter alleen los om te vervangen.

•

Reinigen van filterelementen is niet
toegestaan

Displaysymbool voor verstopt luchtfilter.

Verwijder het filterpatroon niet voor
inspectie, reiniging e.d. Stof- en
vuildeeltjes zullen in de schone kant van
de motorinlaatsysteem terechtkomen als
u het filterpatroon losmaakt.
Pogingen om te reinigen door schudden,
schoonblazen e.d. hebben altijd een
verandering in de structuur van het
filteroppervlak tot gevolg, waardoor de
effectieve werking afneemt.

Net in luchtinlaat
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Koelsysteem

Koelvloeistofniveau (onder
servicepaneel)

Het niveau voor een koude motor moet
tussen de min. en max. markeringen op
het expansiereservoir staan.
Draai de vul- en drukdoppen met de
hand goed vast.

NB
Van belang is om 40 - 60 %
geconcentreerde koelvloeistof in het
koelsysteem aanwezig te houden, ook als
er geen kans is op bevriezing. De
koelvloeistof beperkt namelijk de corrosie
en de vorming van aanslag.

46%

-38°C

54%

-46°C

60%

De vorstbeveiliging is effectief tot een
bevriezingspunt van -46°C. Als het gehalte
aan geconcentreerde antivries extra wordt
verhoogd, verslechtert de beveiliging
tegen bevriezing juist.

Als er koelvloeistof wordt gebruikt die niet
voldoet aan standaard 418-0001 van de
Volvo Coolant Specification (VCS) , kan dit
nadelige gevolgen hebben voor de
bescherming tegen corrosie. Andere
mogelijke gevolgen zijn beschadiging van
de motor en van het koel- en
verwarmingssysteem.

Elektrisch geschakelde
ventilator
Gebruik alleen dop (1) om te vullen. Het onderdeel
(x) is een ontlastklep en moet niet worden gebruikt
om te vullen.

Vorstbeveiliging met antivries
Een verdunning van geconcentreerde
koelvloeistof overeenkomstig Volvo
Coolant VCS, of van koelvloeistof die
voldoet aan norm 418-0001 van de ,
moet 40–60% geconcentreerde
koelvloeistof bevatten (zie tabel).
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-30°C

NB

VOORZICHTIG

Gebruik altijd koelvloeistof die is
goedgekeurd conform de norm 418-0001
van de Volvo Coolant Specification
(VCS). Deze koelvloeistof is te
herkennen aan de gele kleur en is
speciaal afgestemd op Volvo-motoren.
De koelvloeistof biedt een optimale
vorstbeveiliging en voorkomt bovendien
kalkaanslag en corrosie in het koel- en
verwarmingssysteem.

Vorstbescher Percentage
ming tot:
geconcentreerde
koelvloeistof
-25°C
40%
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Koelsysteem

De truck kan zijn uitgerust met
elektrische ventilatoren en met elektrisch
geschakelde ventilatoren aangedreven
door de motor. Niet alleen de
temperatuur van de koelvloeistof is
bepalend voor de werking van de
ventilatoren. De ventilatoren kunnen op
onverwachte tijden gaan draaien of
sneller gaan draaien.
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NB
Dek de koeler nooit af. De motor is
voorzien van intercooler en is daarom
extra gevoelig voor afdekking
(oververhitting en verlies van vermogen).
Dek daarom de koeler (laadluchtkoeler)
niet af met platen, koelerlamellen of iets
dergelijks.

Inlaatluchtkoeler

In de inlaatluchtkoeler kan zich
condensatie vormen. Bij gebruik van de
truck onder koude
weersomstandigheden bestaat de kans
op bevriezing van het condensaat.
Om dit te voorkomen kunt u het aftapgat
openen.
– Verwijder de schroef uit de
inlaatluchtkoeler.

Aftapgat van de inlaatluchtkoeler

Verversingstermijnen

Neem contact op met een erkende
Volvo-garage voor de correcte
onderhoudstermijnen voor koelvloeistof.

Het gat kan permanent geopend zijn.
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Luchtdroger

De luchtdroger zorgt ervoor dat vocht en
olie aan de perslucht worden onttrokken,
omdat deze anders storingen zouden
kunnen veroorzaken. De luchtdroger
wordt geregenereerd (gedroogd) doordat
een bepaald percentage van de
verpompte lucht via de droger
terugstroomt. De systeemdruk daalt als
dat gebeurt. Als de compressor een
grote hoeveelheid lucht heeft verpompt,
kan hij al opnieuw starten voordat de
vereiste hoeveelheid lucht is
teruggestroomd. In zo'n geval worden
achtereenvolgens een aantal
compressorbelastingen en -regeneraties
uitgevoerd totdat de vereiste
hoeveelheid lucht is teruggestroomd. Dit
is volkomen normaal.

NB
Het uitlaatgasreinigingssysteem verbruikt
continu lucht. De compressor zal daarom
regelmatig werken.

Luchtdroger controleren
Controleer minstens eenmaal per week
of de hoofdtank en de circuittanks water
bevatten en controleer of het
bestuurdersinfodisplay waarschuwt voor
vocht in de luchtdroger. Als een van de
tanks water bevat, laat het droogmiddel
dan vervangen en laat de luchtdroger

controleren door een erkende Volvogarage.
Vervang het droogmiddel in de
luchtdroger eenmaal per twee jaar of
zodra er een melding verschijnt op het
bestuurdersinfodisplay.
Gebruik alleen originele Volvoverpakkingen met droogmiddel, deze
hebben een ingebouwd oliefilter.

Herstellen servicegegevens
Bestuurdersinfodisplay
Onderhoud
Ondrhdsgeg. reset

Bij vervanging van het
droogmiddelvaatje moeten de
onderhoudsdata voor de luchtdroger
worden gereset. Het resetten is
uitsluitend toegestaan in combinatie met
vervanging van het droogmiddelvaatje.
Het menu wordt beveiligd met een
wachtwoord. Het wachtwoord dat het
voertuig had toen het de fabriek verliet,
wordt bij de specificaties aangegeven,
zie Wachtwoord op pagina 266.

NB
De onderhoudsdata mogen uitsluitend
worden gereset als een nieuw
droogmiddelvaatje is geplaatst.
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NB
Gebruik geen antivries (alcohol) bij trucks
met een luchtdroger.

Lucht bijvullen vanuit een
externe persluchttoevoer
De aansluiting voor het vullen met
perslucht bevindt zich aan de achterzijde
of links op het chassis.
Bij het vullen met perslucht, bijv. vanuit
een andere truck, moet altijd de
testnippel met de markering SF (system
fill) op de aansluiting worden gebruikt.
De toegevoerde lucht wordt zo gedroogd
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en er kan geen vocht in het systeem
binnendringen.
Andere aansluitingen, gemarkeerd met
PX2, PX3, PX4, zijn testaansluitingen
voor de remdruk op de achterassen.

Slijtage-informatie op het display
Bestuurdersinfodisplay
Onderhoud
Remslijtage

De remblokslijtage wordt omgerekend
naar resterende rijafstand, deze waarde
kan worden afgelezen in het
bestuurdersinfodisplay.

Handmatig controleren

De aansluiting voor het vullen met perslucht is
gemarkeerd met SF.

Remvoeringen
Aan elke remklauw is een elektrische
slijtagesensor gemonteerd die de
gemiddelde dikte van beide
remvoeringen registreert. Als het tijd is
om de remvoeringen te vervangen, gaat
er een gele waarschuwingslamp branden
en wordt een foutcode opgeslagen. De
remblokken moeten dan worden
vervangen.

De slijtage van de remvoeringen kan ook
worden afgelezen via een slijtagepen die
aan de remklauwen is gemonteerd. De
strepen op de schaalverdeling geven
aan hoeveel er van de buitenste
remvoering nog over is. Deze strepen
komen overeen met 25, 50, 75 en 100%
van de remvoeringdikte. Bij een nieuwe
remvoering is er 20 mm zichtbaar op de
slijtagepen. Wanneer er 4 mm van de
slijtagepen zichtbaar is, moeten alle
remvoeringen op de as worden
vervangen.

De slijtage van de remvoeringen dient te
worden afgelezen met behulp van de
slijtagepen op het remjuk tijdens elke
basisservicebeurt, als complement op de
elektronische sensor.

Kalibreren

De elektrische slijtagesensors worden bij
de vervanging van remblokpen
automatisch gekalibreerd.
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Hier vindt u bijvoorbeeld welke lampjes,
banden en accu's u moet gebruiken als
deze moeten worden vervangen.

Afstandsbediening

Accu: 3 V CR2032

Lever de oude accu voor recycling in bij
een afvalinzamelpunt.
Vervanging, zie De batterij in de
afstandsbediening vervangen op
pagina 219.

Overige verlichting

Verlichting
Locatie

Functie

A

Grootlicht

Verm Fitting
ogen
(W)
70
H1

B

Dimlicht

70

C

Richtingaan 21
wijzers
Positieverlic
hting en
dagrijverlicht
ing.

PY21w

Mistverlichtin 70
g

H7 LL HD

E

Gloeilampen

Koplampen

Koplampen

D

Achterlichten

H7 LL HD

LED

Achterlichten

1

Vermo Fitting
gen
(W)
Mistachterlicht 21
BA 15 s

2

Achterlicht

5

BA 15 s

3

5

BA 15 s

21

BA 15 s

21

BA 15 s

Werkverlichting Wit

6

Kentekenplaat
verlichting
Achteruitrijverl
ichting
Richtingaanwij
zers
Remlicht

Richtingaanwij
zers zijkant
Positieverlichti
ng
Positieverlichti
ng, cabinedak
Instapverlichtin
g
Werkverlichting Geel

21

BA 15 s

7

Achterlicht

5

BA 15 s

8

Zijmarkeerlicht

Aantal

4
5

Functie
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Specificaties

Verm Fitting
ogen
(W)
Led
-

Led

-

Led

10

BA 15 s

35

H3
PK22s
H3
PK22s
BA 15 s

70

Dak,
10
verstral
ers
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Specificaties
Gloeilampen

Verm Fitting
ogen
(W)
Interieur
Portiere 5
BA 15 s
Verlichting
n
Aanstekerverlic
1,2
E 15
hting
Asbakverlichtin
2
E 20
g
Kentekenverlic
hting

10

BA15s

24V

Bepaalde menu's in het
bestuurdersinfodisplay zijn beveiligd
door een wachtwoord.

355/50R22.5

Enkel/
Dubbel
154 / -

Bij aflevering van de truck vanaf de
fabriek

355/50R22.5

156 / -

8000 / -

295/55R22.5

147 / 145

6150 / 11600

•

is het wachtwoord van de
wagenparkinstellingen: 0000

385/55R22.5

158 / -

8500 / -

385/55R22.5

160 / -

9000 / -

•

Resetten gebruiksgegevens: 0000

295/60R22.5

149 / 146

6500 / 12000

•

resetten onderhoudsdata: 5678

295/60R22.5

150 / 147

6700 / 12300

315/60R22.5

152 / 148

7100 / 12600

315/60R22.5

154 / 148

7500 / 12600

315/60R22.5

154 / 150

7500 / 13400

385/65R22.5

158 / -

8500 / -

385/65R22.5

160 / -

9000 / -

385/65R22.5

164 / -

10000 / -

425/65R22.5

165 / -

10300 / -

275/70R22.5

148 / 145

6300 / 11600

Banden voor vervanging

2

spanning

12 V

capaciteit

170 of 225 Ah

Elektrolyt, soortelijk
gewicht:
volledig opgeladen accu

Lastindex

De wachtwoorden kunnen bij een
erkende Volvo-garage worden
aangepast.

Accu's
Spanning
boordsysteem
Accu
aantal

Bandmaat

Wachtwoord

1,265-1,290
g/m3

half opgeladen

1,25 g/cm3

opladen noodzakelijk

1,20 g/cm3

Bandmaten

In de tabellen in dit hoofdstuk staan de
geschikte bandmaten vermeld voor
vervangende banden.

Enkel/Dubbel
7500 / -

275/70R22.5

152 / 148

7100 / 12600

Een meer gedetailleerde beschrijving en
referentiegegevens voor bandmaten zijn
verkrijgbaar via ETRTO, zie op http://
www.etrto.org/.

305/70R22.5

150 / 148

6700 / 12600

305/70R22.5

152 / 150

7100 / 13400

305/70R22.5

153 / 150

7300 / 13400

Bandmaat

Lastindex

315/70R22.5

152 / 148

7100 / 12600

315/70R22.5

154 / 150

7500 / 13400

315/70R22.5

156 / 150

8000 / 13400

495/45R22.5

Enkel/
Dubbel
169 / -

365/70R22.5

162 / -

9500 / -

275/80R22.5

145 / 143

5800 / 10900
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Bijbehorende
aslast (kg)

Bijbehorende
aslast (kg)
Enkel/Dubbel
11600 / -

B 774595

Bandmaat

Lastindex

275/80R22.5

Enkel/
Dubbel
149 / 146

275/80R22.5
295/80R22.5

Bijbehorende
aslast (kg)

Bandmaat

Lastindex

Enkel/Dubbel
6500 / 12000

395/85R20

Enkel/
Dubbel
164 / -

148 / 145

6300 / 11600

325/95R24

162 / 160

9500 / 18000

150 / 146

6700 / 12000

325/95R24

164 / 160

10000 / 18000

295/80R22.5

150 / 148

6700 / 12600

295/80R22.5

152 / 148

7100 / 12600

295/80R22.5

152 / 149

7100 / 13000

295/80R22.5

154 / 149

7500 / 13000

315/80R22.5

154 / 150

7500 / 13400

315/80R22.5

156 / 150

8000 / 13400

315/80R22.5

158 / 150

8500 / 13400

11R22.5

148 / 145

6300 / 11600

12R22.5

152 / 148

7100 / 12600

13R22.5

154 / 150

7500 / 13400

13R22.5

156 / 150

8000 / 13400

11.00R20

150 / 146

6700 / 12000

12.00R20

154 / 149

7500 / 13000

12.00R20

154 / 150

7500 / 13400

12.00R20

156 / 150

8000 / 13400

12.00R24

156 / 153

8000 / 14600

12.00R24

160 / 156

9000 / 16000

365/85R20

156 / -

8000 / -

365/85R20

164 / -

10000 / -

395/85R20

161 / -

9250 / -

B 774595

168 / -

11200 / -

Enkel/Dubbel
10000 / -

Snelheidsclassificatie

Gebruik de volgende tabel om de
geschikte snelheidsclassificatie
(symbool) te vinden voor de
vervangende band.
Trucksnelheid
Minder dan 80 km/h
80 km/h - 90 km/h
90 km/h - 100 km/h
100 km/h - 110 km/h
110 km/h - 120 km/h
120 km/h - 125 km/h

Symbool
Laagste =
F
Laagste =
G
Laagste =
J
Laagste =
K
Laagste =
L
Laagste =
M

Raadpleeg voor informatie over de
bandspanning de aanbevelingen van de
bandenfabrikant.
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Bijbehorende
aslast (kg)
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ONDERHOUD EN SERVICE 11

Specificaties
Typeplaatjes, locaties
1

Het chassisnummer is ingeslagen
aan de buitenkant van de rechter
chassisbalk en staat ook vermeld op
het identificatieplaatje.

2

Het cabinenummerplaatje is
aangebracht op de rechter B-stijl.

3

Het identificatieplaatje is
aangebracht achter de frontklep.

4

De motoraanduiding is ingeslagen
aan de linkerkant van het motorblok
boven de startmotor (samen met
aanvullende informatie over de ECU
of het kleppendeksel).

5

Versnellingsbakplaatje (rechterkant,
koppelingshuis).

6

Identificatieplaatje achteras.

Op de persluchttanks zijn typeplaatjes
aangebracht, hierop staan vermeld:
•

Fabrikant

•

Onderdeelnummer

•

Serienummer

•

Maximale bedrijfsdruk

•

Maximale bedrijfstemperatuur

•

Minimale bedrijfstemperatuur

•

Tankinhoud

Provided by Volvo Trucks
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ONDERHOUD EN SERVICE 11

Specificaties
Verklaring van overeenstemming

Wij
Volvo Lastvagnar AB
405 08 Göteborg

verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat het product
Volvo type FMX, FM en FH uitgerust met reservewielhouder
type Mörchen, onderdeelnr. 1078342, 3962005, 20466002, 20466000
voldoet aan de EU Machinerichtlijn 2006/42 en aan
de aanvulling op EU Richtlijn 95/16

Göteborg 2010 01 11
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Certificaat voor Korea

Certificaat voor afstandsbediening, contactsleutel
en draadloze CIOM.

Certificaat voor Japan

Dit apparaat is goedgekeurd volgens de
Japanse wetgeving op het gebied van
radio-apparatuur en telecommunicatie.
Aan dit apparaat mogen geen
wijzigingen worden aangebracht. Na
aanbrengen van wijzigingen voldoet het
apparaat niet langer aan de
goedkeuringsvereisten.

Algemene waarden
Beschrijving
Compressor, maximale
uitschakeldruk
Compressor, minimale
inschakeldruk
Veiligheidsklep met vier circuits,
minimale afsluitdruk
Remsysteem, ontwerpdruk
(garantiedruk)

Waarde
12,5 bar
11 bar
4,5 bar
10 bar

Referentiewaarden remkrachten
As 1
Remdruk (Bar)
1
Minimaal vereiste
5,3
remdruk (kN)

2

3

ONDERHOUD EN SERVICE 11

Specificaties

4

12,6 20,1 28,0

As 2
Remdruk (Bar)
1
Minimaal vereiste
4,7
remdruk (kN)

2

3

4

11,4 18,2 25,3

Remsysteem
NB
De referentiewaarden zijn aangepast aan
de specificatie van de truck. Deze
waarden gelden uitsluitend voor de truck
waarvoor deze handleiding is bedoeld. Zie
het chassisnummer onderaan de
bladzijde.
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ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Evacuatie in een noodgeval
Evacuatie in een
noodgeval

In een noodsituatie kan het noodzakelijk
zijn dat u de truck snel verlaat. Als de
portieren niet kunnen worden geopend,
kunt u de cabine ook via het dakraam
verlaten.

Openen in een noodsituatie

Gebruik de noodhamer om het glas in
het dakraam kapot te slaan. De
noodhamer is aan de zijkant van de stoel
aangebracht.

Maak het glas in het dakraam kapot.

VOORZICHTIG
Als op het dak van de truck uitrusting
wordt bevestigd, moet deze zodanig zijn
aangebracht dat de ontsnappingsroute via
het dakraam niet wordt gehinderd.

Montagelocatie van noodhamer.
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Servicepaneel, openen in
een noodsituatie

1 Draai de schroeven los

Als het vergrendelde servicepaneel niet
met de afstandsbediening, sleutels of
deurkruk kan worden geopend, kunt u de
openingsdraad voor noodsituaties
gebruiken om het paneel handmatig te
openen.

De handgreep aan de kabel voor openen
in een noodgeval zit aan de binnenkant
van het paneel onder de
uitbreidingbergruimte in het midden van
het dashboard. De fleshouder en de vier
schroeven waarmee het paneel is
vastgezet, moeten worden losgedraaid
om bij de handgreep te kunnen komen.
Trek vervolgens aan de handgreep om
het veiligheidsslot te openen.

ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Servicepaneel, openen in een noodsituatie

2 Trek aan de handgreep

NB
De handgreep aan de draad voor openen
in een noodgeval is klein, u hebt daarom
mogelijk een tang nodig.
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ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Slepen
Slepen

Monteer een trekbeugel en
trekbout

Als bediening van de truck problemen
oplevert, moet deze wellicht naar een
garage worden gesleept. In dat geval
moeten eerst enkele
voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Gebruik de sleepbeugel (1) en de
sleepbout (2) om te slepen.

Procedures vooraf aan slepen
•

Verwijder de aandrijfas.

•

Breng de sleepbeugel en de
sleepbout aan.

•

Blokkeer de wielen met wielkeggen.

•

Geef de parkeerrem mechanisch vrij,
zie Vrijgeven parkeerrem op
pagina 282.

•

Zet TCS uit. Dit systeem kan anders
activeren en zo de truck ontkoppelen
van het sleepvoertuig, zie TCS
uitschakelen op pagina 129.

NB
De parkeerrem wordt automatisch
bekrachtigd wanneer de contactsleutel in
de stand "0" wordt gedraaid.

Gebruik een trekstang.
De stuurbekrachtiging functioneert niet
tijdens het slepen, hetgeen inhoudt dat
de vrachtwagen zwaar stuurt.

VOORZICHTIG
Als bij slepen de aangedreven wielen
contact houden met de grond, moet de
aandrijfas altijd worden verwijderd. Als de
aandrijfas niet wordt verwijderd zal de
versnellingsbak beschadigd raken.

WAARSCHUWING
Gebruik altijd een trekbeugel en trekbout
bij het slepen. Sleep nooit aan de voorste
bescherming tegen overrijden. De
bescherming tegen overrijden is niet
geconstrueerd voor dat soort krachten.

Pak de sleepbeugel en de sleepbout.
Deze bevinden zich in de bergruimte
of achter de stoelen.

2

Haal de sleepbeugel en de sleepbout
los van elkaar.

3

Verwijder de afdekplaten van de
grille. Gebruik een
sleufschroevendraaier.

4

Draai de sleepbeugel in.

5

Koppel de trekstang aan.

6

Koppel de trekstang aan de
sleepbeugel.

7

Zet de sleepbout vast met de
pen (3).

NB
Omhoog brengen met de krik in de
onderrijbeveiliging is niet toegestaan.
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Afdekkap voor sleepbeugel.

Sleepbout en borgpen.

WAARSCHUWING
De trekbeugel mag alleen worden gebruikt
bij slepen op de weg. Hij is niet
geconstrueerd voor bergingsdoeleinden.

NB
Elk sleepoog kan in de vooruitrichting
worden belast met de helft van het bruto
voertuiggewicht van de truck.
Sleepbeugel.

Trekken zijwaarts
Kies een trekpunt bij de bevestiging van
de as, bijvoorbeeld de veer- of
reactiestangbevestiging. Anders kan het
frame worden blootgesteld aan zodanige
grote belastingen dat het wordt
verbogen.

ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Slepen

VOORZICHTIG
Trek niet aan de stabilisatorstang of de
reactiestang.

Trekken achterwaarts
Trek aan de achteras, de achterste
veerbevestiging of trekhaak voor
aanhanger.
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ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Luchtvering in vergrendelde modus
Luchtvering in
geblokkeerde stand

Als de luchtvering niet goed functioneert
kan deze in een geblokkeerde modus
worden geplaatst waarmee de
automatische hoogte-instelling is
uitgeschakeld.

NB
Laat de truck zo snel mogelijk controleren
in een erkende Volvo-garage. U kunt wel
naar de garage rijden.
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Starten met startkabels

Als de accu's van de truck volledig
ontladen zijn, kan elektrische
ondersteuning door een ander voertuig
of andere accu's noodzakelijk zijn.

massapunt, op enige afstand van de
accu aan het te starten voertuig.
8

Gebruik altijd een ander voertuig of
andere accu's om de motor te helpen
starten.

Start de motor van het "hulpvoertuig".
Laat de motor paar minuten draaien
met een wat hoger toerental dan
stationair (ongeveer 1000 omw/min).

9

Start de motor van het andere
voertuig.

1

Draai de contactsleutel naar de stand
0.

10 Verwijder de klem aan de zwarte
kabel van het massapunt.

2

Controleer of de hulpaccu beschikt
over 24 V totale spanning of 24 V
boordspanning.

11 Verwijder de klem aan de zwarte
kabel van de minpool aan de
hulpaccu.

3

Zet de motor van het "hulpvoertuig"
uit en zorg dat de voertuigen elkaar
niet raken.

12 Verwijder de rode kabel.

4

Sluit de aansluitklem van de rode
kabel aan op de pluspool van de
hulpaccu. De pluspool is aangeduid
met een rode kleur, met P of met +.

5

Sluit de andere klem aan de rode
kabel aan op de pluspool van de
accu op het te starten voertuig. De
pluspool is aangeduid met een rode
kleur, met P of met +.

6

Sluit de ene aansluitklem van de
zwarte kabel aan op de minpool van
de hulpaccu, gemarkeerd met blauw,
N of -.

7

Sluit de andere klem aan de zwarte
kabel aan op een locatie, dus een

VOORZICHTIG
Er mag geen starthulpsysteem worden
aangesloten, deze kunnen zeer hoge
spanningspieken produceren die dan
schade aan regeleenheden toebrengen.
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ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Starten in een noodgeval

Nadat de truck is gestart met de
startkabels, moet de accu worden
opgeladen met een acculader. Volledig
opladen van de accu neemt ongeveer 20
uur in beslag. De dynamo kan de accu
nooit tot 100% opladen, onder gunstige
omstandigheden wordt een maximaal
niveau van 90% gehaald.

NB
De accu bevat accuzuur, een corrosieve
en giftige vloeistof. Van belang is daarom
dat met de accu op een milieukundig
verantwoorde wijze wordt omgegaan. Een
Volvo-garage kan u hierbij helpen.

279

ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Starten in een noodgeval
WAARSCHUWING
De accu's bevatten het zeer explosieve
knalgas. Als de startkabels verkeerd
worden aangebracht of deze tijdens het
starten worden bewogen, kan gemakkelijk
een vonk ontstaan die het accugas doet
exploderen. Dit kan ernstig letsel en
schade toebrengen. De accu bevat
zwavelzuur, deze vloeistof kan ernstige
brandwonden toebrengen en materiële
schade door corrosie. Spoel met rijkelijk
veel water als het zwavelzuur in contact
komt met de ogen, huid of kleding. Als de
vloeistof in de ogen spat, roept dan direct
medische hulp in. Sta niet gebogen over
de accu's.
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Waarschuwingsartikelen
en ehbo-doos

De truck is uitgerust met twee
gevarendriehoeken. Deze bevinden zich
in de bagageruimte aan weerszijden van
de truck. Sommige trucks zijn tevens
uitgerust met een EHBO-set, een
waarschuwingslamp en reflecterende
veiligheidsvesten.

een stilstaande truck lopen langs een
drukke weg is uiterst gevaarlijk. Neem
geen onnodige risico's.
Neem contact op met Volvo Action
Service. Zij hebben de apparatuur en de
kennis om u te helpen.

ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

EHBO en hulpmiddelen voor verkeerswaarschuwing

Stoppen langs de weg

Gebruik het waarschuwingsvest en de
gevarendriehoek als de truck door een
technische storing langs een drukke weg
moet worden stilgezet.
De gevarendriehoek moet op minstens
200 meter afstand achter de truck
worden geplaatst. Gebruik het vest.
Wees bedacht op uw veiligheid. Rond
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Vrijgeven parkeerrem
De parkeerrem vrijgeven

Als u de motor van de truck niet kunt
starten of als er sprake is van een
elektrische storing, moet de parkeerrem
worden vrijgegeven zodat de truck kan
worden verplaatst.

De toegevoerde lucht wordt zo gedroogd
en er kan geen vocht in het systeem
binnendringen.
Andere aansluitingen, gemarkeerd met
PX2, PX3, PX4, zijn testaansluitingen
voor de remdruk op de achterassen.

De parkeerrem kan opnieuw worden
geactiveerd door de lucht via dezelfde
nippel uit het systeem te laten
ontsnappen.

Er zijn drie manieren om de parkeerrem
vrij te geven.
•

In geval van een motorstoring kan
het luchtdruksysteem worden gevuld
met lucht vanuit bijv. een andere
truck.

•

Bij een elektrische storing kan de
parkeerrem handmatig worden
vrijgegeven.

•

De belasting in de parkeerremveren
kan langs mechanische weg worden
opgeheven.

GEVAAR
Blokkeer altijd de wielen voordat u de
parkeerrem vrijgeeft.

Het luchtdruksysteem vullen met
lucht

De aansluiting voor het vullen met
perslucht bevindt zich aan de achterzijde
of links op het chassis.

Bij het vullen met perslucht, bijv. vanuit
een andere truck, moet altijd de
testnippel met de markering SF (system
fill) op de aansluiting worden gebruikt.

De aansluiting voor het vullen met perslucht is
gemarkeerd met SF.

Vrijgeven ingeval van een
elektrische storing

Bij sommige elektrische storingen wordt
de elektrisch bediende parkeerrem niet
vrijgegeven. Als er perslucht in het
systeem aanwezig is, kan hij handmatig
worden vrijgegeven.
Blaas in de nippel zoals aangeduid in de
afbeelding, bijvoorbeeld met een
persluchtpistool. Hiermee wordt het
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ventielpennetje weggedrukt en wordt de
parkeerrem vrijgegeven.

Locatie van luchtdroger.

B 774595

Mechanisch vrijmaken van de
parkeerrem

deze helemaal naar buiten gekomen,
maar er kunnen in totaal ongeveer 45
slagen nodig zijn om de rem helemaal
vrij te geven.

Schroef de bout of moer los met de
betreffende sleutel van de
gereedschapsuitrusting totdat de rem is
vrijgegeven. De schroef komt helemaal
naar buiten en/of er is een rode
markering zichtbaar.

NB
Sommige trucks zijn uitgerust met
parkeerremcilinders aan de voor- en
achteras.

NB
Vul de parkeerremtanks altijd bij met lucht,
als die beschikbaar is, en los de
parkeerrem om de moer makkelijker te
laten draaien. Dat spaart de remcilinder
voor onnodige slijtage.

Na het slepen: draai de moer terug totdat
de rode kunststof knop helemaal is naar
binnen is gekomen.
Draai ongeveer 80 mm.

De schroef komt ongeveer 35 mm
naar buiten

Draai de schroef handmatig los met de
hiervoor bedoelde sleutel in de
gereedschapuitrusting tot deze stuit
(weerstand neemt toe). De schroef komt
ca. 35 mm uit de remcilinder. Draai de
schroef na het slepen met de hand terug.

ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Vrijgeven parkeerrem

Rode kunststof knop.

VOORZICHTIG
Gebruik geen moersleutel, de cilinder kan
dan worden beschadigd.

De schroef komt ongeveer 80 mm
naar buiten

Draai de schroef handmatig los met de
hiervoor bedoelde sleutel in de
gereedschapuitrusting tot deze stuit
(weerstand neemt toe). De schroef komt
ca. 80 mm uit de remcilinder. Draai de
schroef na het slepen met de hand terug.

Draai ongeveer 35 mm.

Alleen de moer is te zien

Bij het losdraaien van de moer komt een
rode kunststof knop middenop de moer
naar buiten. Na ongeveer 4 slagen is
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ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Defect in parkeerremhendel
Defect in
parkeerremhendel

Bij een defect in de parkeerremhendel
kan de rem niet worden gebruikt. Ook
verschijnt hiervoor een melding op het
bestuurdersinfodisplay.
Noodbediening parkeerrem:
•

Bij een rijsnelheid van minder dan
7 km/u wordt de parkeerrem
automatisch bekrachtigd.

•

Het parkeerremsymbool op het
dashboard knippert tijdens het rijden.

Om de truck te kunnen verplaatsen,
wordt de rem tijdens het rijden
automatisch vrijgegeven. Er is dan
echter een hoog koppel vereist, wat
zorgt voor onnodige slijtage van de
koppeling en in de aandrijflijn. De
parkeerrem wordt automatisch
bekrachtigd zodra de rijsnelheid minder
is dan 7 km/u.

GEVAAR
Controleer altijd of het symbool voor
bekrachtigde parkeerrem constant brandt
voordat u de cabine verlaat.
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Actie bij defect aan de
versnellingsbak

Als een defect aan de versnellingsbak
optreedt waardoor de truck niet kan
rijden, moet u de Limp home-functie
activeren om via de kortste weg naar
huis of naar een garage te rijden.
Het activeren van Limp home gebeurt als
volgt:
1

Zet de versnellingspook in stand N.

2

Houd L op de afdekking van de
schakelhendel ingedrukt en verplaats
de versnellingspook tegelijkertijd
naar A.
De Limp home-functie is nu
geactiveerd.

3

Verplaats de versnellingspook naar
de stand M.

4

Selecteer de versnellingen met de +/knop op de versnellingspook.

U hoeft de L-knop niet nogmaals in te
drukken als u wisselt tussen de modi M
en R.
De Limp home-functie wordt
uitgeschakeld zodra u het contact uitzet.

NB
Gebruik de functie alleen voor korte
afstanden.

ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Werking in een noodgeval, versnellingsbak

Als de Limp home-functie eenmaal is
geselecteerd, is rijden niet mogelijk met
de schakelhendel in stand A. Alleen de
vooruitversnellingen 1, 3 en 5 en
achteruitversnelling 1 kunnen worden
gebruikt. Schakelen is alleen mogelijk
terwijl de truck stilstaat.
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Versnellingsbak, starten zonder luchtdruk
Versnellingsbak, starten
zonder luchtdruk

De motor kan alleen gestart worden als
de versnellingsbak in neutraalstand staat
(N). Als de motor wordt uitgezet terwijl
de luchtdruk lager is dan het
waarschuwingsniveau en de
versnellingsbak niet in neutraalstand
staat, gebeurt het volgende:
•

De versnellingsbak kan niet naar N
worden geschakeld zonder luchtdruk

•

De motor kan niet gestart worden

Actie
Vul het systeem met lucht uit een
externe bron om de versnellingsbak in
neutraalstand, N, zie Het
luchtdruksysteem vullen met lucht op
pagina 282, te kunnen zetten.
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Noodfunctie

Als een storing optreedt in de elektrische
bediening van de remdruk, is het nog
steeds mogelijk om de truck af te
remmen. Een ingebouwde noodfunctie
vormt een – volledige of gedeeltelijke –
garantie voor de remprestaties. Hij werkt
op een pneumatisch gecontroleerde
wijze. Het rempedaal moet dan dieper
worden ingetrapt dan normaal en er is
mogelijk meer pedaalkracht vereist om
dezelfde remkracht als voorheen te
verkrijgen. De noodfunctie schakelt
onder andere het ABS-systeem uit,
geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van
waar de storing is opgetreden.

ACTIE IN NOODGEVALLEN 12

Noodfunctie van remsysteem

Als de functionaliteit voor EBS verloren
is gegaan, gaat het STOP-lampje aan en
blijft dit met een constante rode gloed
verlicht. Ook toont het
bestuurdersinfodisplay hiervoor een
melding.
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Afstandsbediening, batterijtype ........ 265
Afstandsbediening, de batterij
vervangen ........................................ 219
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Bed ..................................................... 94
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vergrendeling ..................................... 47
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Bestuurdersinfodisplay ....................... 63
Bestuurdersstoel ................................ 92
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Biodiesel ................................... 199, 200
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CIOM ................................................ 245
Collision Warning with
Emergency Brake
(waarschuwing aanrijding met
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INDEX
Controleren wielremmen .................. 133
Controles voor de rit ......................... 104
Controlesymbolen .............................. 59
Cruise control, intelligente ................ 139
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Dagelijkse controles ......................... 104
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Dagrijverlichting .................................. 82
Dagteller, terugstellen ........................ 56
Dagteller ............................................. 58
Dakraam ............................................. 97
DDM ................................................. 245
De accu bevestigen .......................... 240
De cabine kantelen .......................... 213
De motor starten .............................. 106
Diagnose ............................................ 67
Dieselbrandstof tanken .................... 109
Dieselbrandstof ................................ 198
Dieselroetfilter, ATS ......................... 206
Dieseltoevoegingen .......................... 199
Display-instellingen ............................ 65
Displaymenu ...................................... 63
Draaien met stationair toerental ....... 107
Druppelladen .................................... 240
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EBS .......................................... 132, 287
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Economy/Power (E/P) ...................... 119

Economy-programma ....................... 123
ECU .................................................. 268
Een apparaat koppelen via
Bluetooth .......................................... 192
Een mobiele telefoon koppelen ........ 192
Een vastgelopen truck vrij krijgen .... 126
Eenheden, weergave ......................... 66
EHBO ............................................... 281
Elektrisch lassen .............................. 239
Elektrisch systeem, onderhoud ........ 238
Elektrische aansluiting ....................... 95
Elektrische accessoires, aansluiten . 243
Elektrolytniveau ................................ 242
Elektronisch stabiliteitsprogramma .. 132
EMS ................................................. 245
EOM (zijmarkeerlicht) ....................... 221
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Control = elektronische
stabiliteitscontrole) ........................... 132
ESP .................................................. 132
Euro 6 ............................................... 202
Evacuatie in een noodgeval ............. 274

F
FAME ....................................... 199, 200
FAS .................................................. 244
Favoriete weergave ............................ 64
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FCIOM .............................................. 244
FCW ................................................. 146
FLS ........................................... 142, 147
Forward collision warning
(waarschuwing aanrijding met
voorligger), adaptieve cruise control 141
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Forward Collision Warning
(waarschuwing aanrijding met
voorligger) ........................................ 146
Forward collision warning
(waarschuwing aanrijding met
voorligger) ........................................ 146
Forward collision warning with
emergency brake
(waarschuwing aanrijding met
voorligger met activering
noodstoprem) ................................... 149
FRC .................................................. 244
Frontklep, afsluitbaar front ................. 50
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Gereedschap .................................... 211
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Het platform vrijmaken ..................... 127
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Het stuurwiel verstellen ...................... 74
HLVA .................................................. 82
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HOLD-functie, luchtvering ................ 169
Hoofdschakelaar in
afstandsbediening .............................. 49
Hoofdschakelaar .............................. 103
Hoofdzekeringen .............................. 244
Hulpremmen, hendel .......................... 80
Hulpremmen ..................................... 129
Hulpverlichting .................................... 82
Hydraulisch systeem ontluchten
.................................................. 214, 256
Hydraulisch systeem,
ontluchten ................................. 214, 256
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In de was zetten ............................... 217
Informatiedisplay voor
bestuurder, navigeren ........................ 63
Infotainment, overzicht ..................... 180
Inlaatluchtkoeler ............................... 262
Inleiding ................................................ 2
Inrijden ................................................. 4
Inspectie voor de rit .......................... 104
Instapverlichting, vervangen ............ 223
Instellingen, opgeslagen .................... 73
Instructies voor starten ..................... 121

Instrumenten, schakelaars en
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Instrumentensymbolen ....................... 59
Instrumententest ................................ 67
Instrumentenverlichting, nacht ........... 82
Instrumentenverlichting ...................... 82
Instrumentstoring ............................... 62
Interieurverlichting .............................. 91
Intervalwissen, voorruit ...................... 76
iPod, connector ................................ 188
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I-See ................................................. 116
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I-Shift, bediening .............................. 118
I-Shift, softwarepakketten ................. 111

K
Kantelen van cabine ......................... 213
Kentekenplaat, lamp vervangen ....... 223
Kerosine voor vliegtuiggebruik ......... 200
Klimaatinstallatie, luchtfilter
vervangen ........................................ 233
Klimaatinstallatie, onderhoud ........... 233
Klimaatregelsysteem .......................... 86
Klok .................................................... 58
Knippercodes ................................... 203
Koelmiddel ....................................... 261
Koelsysteem ..................................... 261
Koelventilator ................................... 261
Koelvloeistof, controleren ................. 261
Koplampen, gloeilamp vervangen .... 221
Koplampen ......................................... 82
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Koplampsproeier ................................ 77
Koppeling ......................................... 121
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Koppelingsinrichting, controleer
voordat u gaat rijden ........................ 168

L
Laadgewicht ..................................... 174
Lakschade ........................................ 225
Lakverzorging ................................... 217
Lane Keeping Support
(rijstrookondersteuning) ................... 153
Lane keeping support
(rijstrookondersteuning) ................... 153
Lassen .............................................. 239
Lastindicator, kalibreren ................... 174
Lastindicator ..................................... 174
Laterale stabiliteit tijdens kiepen ...... 172
LECM ............................................... 245
Lichtschakelaar .................................. 82
Lichtschakelaars ................................ 82
Lijst met telefooncontacten .............. 194
Limp home (noodloopfunctie) ... 120, 285
Linksrijdend verkeer,
niveauregeling dimlicht ..................... 224
LKS .................................................. 153
Lucht bijvullen, externe toevoer ....... 263
Luchtdroger, controleren .................. 263
Luchtdruk, I-Shift ...................... 106, 121
Luchtfilter, filter vervangen ............... 260
Luchtfilter, vervanging ...................... 260
Luchtkwaliteit in de cabine ................. 90
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Luchtvering ....................................... 155
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Meters, bestuurdersinfodisplay .......... 63
Microfoon, aan/uit ............................. 195
Mistlicht .............................................. 82
Mobiele telefoon, een oproep
overzetten ........................................ 195
Mobiele telefoon, handsfree ............. 194
Mobiele telefoon, koppelen .............. 192
Motor schoonmaken ......................... 217
Motor, olie-aanbevelingen ................ 250
Motorkoppel, regeling ....................... 130
Motorolie, vullen ............................... 251
Motorrem .................................. 125, 126
Motortoerental, stationair ................. 107
Muskietennet, dakraam ...................... 97

N
Nacht, instrumentenverlichting ........... 82
Navigeren op het display .................... 63
Niveaumeter, AdBlue ......................... 57
Niveaumeter, brandstof ...................... 57
Noodfunctie, EBS ............................. 287
Noodhamer ...................................... 274

O
Oliën ................................................. 249
Onderhoudsgegevens, reset van ....... 68
Onderste slaapbank ........................... 94
Ontkoppeling .................................... 125
Opbergen ........................................... 98

Openen in een noodsituatie,
servicepaneel ................................... 275
Opladen bij lage temperatuur ........... 240
Opschakelen, voorkomen ................ 125
Opschakelen/terugschakelen ........... 119
Opwarmen ........................................ 106

P
Paniekalarm in afstandsbediening ..... 48
Paniekremhulp ................................. 132
Parkeerrem, hendel defect ............... 284
Parkeerrem, vrijgeven ...................... 282
Parkeerrem ........................................ 77
Parkeren met een trailer ..................... 79
PCCU ............................................... 244
PDM ................................................. 245
Performance-programma ................. 123
Persoonlijke instellingen ..................... 73
Petroleum/kerosine .......................... 199
Platform, vrijmaken .......................... 127
Poetsen ............................................ 217
Poly-V ............................................... 237
Pomp voor kantelen van cabine,
onderhoud ........................................ 256
Portier, bedieningspaneel .................. 81
Portierverlichting ................................ 91
Positieverlichting cabinedak,
vervangen ........................................ 223
Positieverlichting ................................ 82

R
Raambediening .................................. 81
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Radio, EON (Enhanced Other
Networks) ......................................... 184
Radio, handmatig afstemmen .......... 182
Radio, RDS-functies ......................... 183
Radioregio ........................................ 184
RCIOM ............................................. 244
RDS-functies .................................... 183
Recirculatie van lucht ......................... 90
Referentiewaarden remkrachten ...... 271
Regeling sperdifferentieel ................ 135
Regeneratie roetfilter ........................ 206
Reinigen in voertuigwasinstallaties .. 216
Reinigen radiateur ............................ 215
Reinigen van cabine ......................... 215
Reiniging parkeerstandkoeling ......... 215
Reiniging van uitlaatgassen SCR ..... 202
Relais ............................................... 247
Rembeveiliging, adaptieve
cruise control .................................... 142
Remkrachten .................................... 271
Remmen controleren ........................ 133
Remprogramma ......................... 80, 123
Remslijtage ...................................... 264
Remsysteem, noodfunctie ................ 287
Remsysteem, onderhoud ................. 263
Remtemperatuur .............................. 132
Remvoeringen .......................... 132, 264
Remvoeringslijtage ........................... 132
Reservewiel ...................................... 164
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Richtingaanwijzerhendel .................... 76
Rijden met een truck met
luchtvering ........................................ 157
Rijhoogte .......................................... 158
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Rijrichting, EBS ................................ 127
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Rookmelder ........................................ 39
Rugleuning, neerklappen ................... 92
Ruitverwarming .................................. 89

S
Schakelaar ......................................... 83
Schakelen, automatisch ................... 122
Schakelen, handmatig ...................... 124
Schakelhendel, naar voren kantelen 119
Schakelhendel .................................. 118
Schakelhendelvergrendeling ............ 118
Schijnwerper ...................................... 82
Schokkend wegrijden ....................... 126
SCR reiniging van uitlaatgassen ...... 202
Secundair display, bedieningspaneel . 71
Secundair display, hoofdmenu ........... 72
Secundair display ............................... 71
Serviceluik, openen in een
noodsituatie ...................................... 275
Servicepaneel, openen in een
noodsituatie ...................................... 275
Servicestand, parkeerrem .................. 78
SID (secundair display) ...................... 71
Slepen .............................................. 276
Sleutelstanden ................................. 102
Smering cabine ................................ 258
Smering chassis ............................... 258
Smering ............................................ 249
Sneeuwkettingen .............................. 232

Snel lossen of laden ......................... 172
Snelheidsmeter .................................. 57
Snelheidsoverschrijding, wijzigen .... 138
Software bijwerken ............................. 68
Softwarepakketten ........................... 111
Sperdifferentieel, automatisch
inschakelen ...................................... 135
Sperdifferentiëlen, handmatig
bediend ............................................ 135
Spiegels, elektrisch bediende ............ 81
Spraakbediening, telefoon ............... 195
Spraakbediening .............................. 193
Sproeier, koplampen .......................... 77
Sproeier, voorruit ................................ 77
SRS .................................................. 245
Starten met startkabels .................... 279
Starten op hellingen ......................... 131
Stationair draaien ............................. 107
Stationair motortoerental,
permanent wijzigen .......................... 107
Stoelen ............................................... 92
Stoelinstellingen, bijrijdersstoel .......... 92
Stoelinstellingen ................................. 92
Storingen afhandelen, hulprem
met ABS-storing ............................... 130
Streamen van audio ......................... 193
Stroomvoorziening ........................... 102
Stuurbekrachtiging, olieniveau
vooras .............................................. 256
Stuurwiel, bediening ........................... 74
Stuurwielbediening ............................. 74
Symbolen in het
bestuurdersinfodisplay ....................... 68
Symbolen in instrumentenpaneel ....... 59
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TA ..................................................... 183
Taalinstelling, weergave ..................... 65
TCS uitschakelen ............................. 129
TCS .......................................... 128, 276
TECU ............................................... 245
Telefoon, een inkomende oproep .... 194
Telefoon, een oproep overzetten ..... 195
Telefoon, geluid uit ........................... 195
Telefoon, gesprek tot stand
brengen ............................................ 195
Telefoon, handsfree ......................... 194
Telefoon, oproep in de wacht ........... 194
Telefoon, Spraakbediening .............. 195
Telefooncontacten ............................ 194
Temperatuur in de cabine .................. 89
Temperatuur, buiten ........................... 58
Temperatuureffect ............................ 240
Temperatuurmeter, koelvloeistof ........ 57
Terrein-TCS ..................................... 128
Terugschakelen, voorkomen ............ 125
Terugschakelen, zo ver mogelijk ...... 125
Tijd & datum, instelling ....................... 66
Tips bij het rijden, I-Shift ................... 125
Toegangsverlichting, sleutel ............... 48
Toerenteller ........................................ 57
Toeristverlichting .............................. 224
TP-BAS ............................................ 111
TP-DICON ........................................ 111
TP-FUEC .......................................... 111
TP-FUEC2 ........................................ 111
TP-FUEC3 ........................................ 111
TP-HD .............................................. 111
TP-HD3 ............................................ 111

INDEX
Tractieregeling ................................. 128
Trailer, aankoppelen
(luchtverbindingen, controleren) ....... 168
Trailer, aankoppelen
(verlichting, controleren) ................... 168
Trailer, geblokkeerde stand .............. 168
Trailer, lastindicator .......................... 175
Trailer, voorbereiden van aanen afkoppelen ................................... 168
Trailerrem tijdens parkeren ................ 79
Trailerrem ........................................... 80
Treeplanken aan de voorkant .......... 104
Trekbeugel en trekbout .................... 276
Typeplaatjes, locaties ....................... 267

U
Uitlaatgassen ................................... 202
Uitlaatrem ......................................... 129
USB, connector ................................ 189

V
VAS ...................................................... 3
Vastzetten van versnelling ............... 122
Veiligheidsgordel ................................ 38
Veiligheidsslot, voorzijde ............ 50, 275
Velgen, lakken .................................. 232
Ventilatie in de cabine ........................ 87
Ventilatie-openingen .......................... 88
Ventilator, koelsysteem .................... 261
Verdeling laadgewicht ...................... 174
Vergrendeling, afstandsbediening ...... 48
Vergrendeling,
bedieningspaneel in portier ................ 46
Verkeersmelding (TA) en Nieuws .... 183

Verklaring van overeenstemming ..... 269
Verlichting in de cabine ...................... 91
Verlichting, afstandsbediening ........... 48
Verlichting, gloeilampen vervangen . 221
Verlichting, lamptypen ...................... 265
Verlichtingsknop, achterpaneel .......... 91
Versnelling vastzetten ...................... 122
Versnellingsbak niet in
neutraalstand ................................... 286
Versnellingsbak, knop voor
noodloopfunctie ................................ 120
Versnellingsbak, noodloopfunctie .... 285
Versnellingsbak, olie-aanbevelingen 252
Versnellingsbak, olieniveau .............. 253
Versnellingsbak ................................ 111
Verversingstermijn ........................... 250
Vervoer op veerboten ....................... 160
Verwijdering insectennet .................. 215
Vet .................................................... 249
Vlekken verwijderen ......................... 218
VMCU ............................................... 245
Voertuigmeldingen ............................. 66
Voertuigreiniging .............................. 215
Volvo Action Service ............................ 3
Voorruitsproeier .................................. 77
Voorruitwissers ................................... 76
Vrij krijgen door schommelwerking .. 126
Vrij uitrollen, rijden ............................ 127
Vrijgeven, parkeerrem ...................... 282

W
Waarschuwingsartikelen .................. 281
Waarschuwingsdriehoeken .............. 281
Waarschuwingsknipperlichten ............ 82
Waarschuwingssymbolen .................. 59
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Wachtwoord ..................................... 266
Wagenparkinstellingen ....................... 65
Wasem op de ramen .......................... 89
Wasstraat, spiegels .......................... 216
Waterafscheider, dieselbrandstof ..... 235
Wekker ............................................... 72
Werking in een noodgeval,
versnellingsbak ................................ 285
Wiel met remschijf voor
schijfremmen .................................... 232
Wiel, verwisselen ............................. 231
Wielen, onderhoud ........................... 227
Wielremmen controleren .................. 133
Wisserblad vervangen ...................... 219
Wisserblad, vervangen ..................... 219

Z
Zekeringen- en relaiscentrum .......... 245
Zekeringen ....................................... 245
Zender, toegangsverlichting ............... 48
Zonnescherm voor zijruit .................... 96
Zonnescherm, dakraam ..................... 97
Zonnescherm, voor ............................ 96
Zonnescherm, zijkant ......................... 96
Zuinig rijden ...................................... 125
Zwavelgehalte in brandstof .............. 198
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