
5,5–6,25 t (11 000–12 500 lbs)    75 hk

VOLVO HJULLASTARE
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Passion för prestanda.

Vi på Volvo Construction Equipment vilar inte 
på lagrarna. Genom att utveckla produkter och 
tjänster som ökar produktiviteten strävar vi ständigt 
efter sänka kostnaderna och öka vinsterna för 
våra kunder – branschens experter. Som medlem 
i Volvo-koncernen är det vår passion är att skapa 
innovativa lösningar som hjälper dig att arbeta 
smartare – inte hårdare.

Prestera mera
Att få mer gjort med mindre resurser är en av våra ledstjärnor på Volvo 
Construction Equipment. Vi har sedan länge kombinerat hög produktivitet 
med låg energiförbrukning, användarvänlighet och hållbarhet. Volvo är 
helt i en klass för sig när det gäller att sänka livscykelkostnaderna.

Behovsanpassning
Det är viktigt att kunna skapa lösningar som passar olika branschers 
specifika behov. Sådan innovation kräver ofta avancerad teknik – men 
det behöver inte alltid vara så. Några av våra bästa idéer är också de 
enklaste, eftersom de grundar sig på vår gedigna kunskap om våra 
kunders arbetssituation.

Man lär sig mycket på 180 år
Volvo har under åren lanserat avancerade lösningar som har 
revolutionerat användningen av anläggningsmaskiner. Säkerheten är 
som alla vet Volvos främsta styrka. Att skydda förarna, de som finns runt 
omkring och att minimera vår miljöpåverkan är kärnvärden som hela 
tiden formar vår produktutvecklingsfilosofi.

Vi står på din sida
På Volvo ser vi till att ha den bästa personalen, så att vi kan leva upp till 
märkets rykte. Och vi är alltid beredda att snabbt och effektivt hjälpa våra 
kunder, var de än finns – världen över.

Prestanda är vår passion.



3
UD Lastvagnar Volvo Bussar Volvo Construction Equipment Volvo Penta Volvo Financial Services



4

Prestanda som aldrig ger upp.

För krävande jobb behöver du en pålitlig och mångsidig maskin som arbetar lika hårt som du. Volvo L30G 
och L35G har de funktioner som är nödvändiga för maximal kraft och prestanda. Vi har behållit de bästa 
elementen från tidigare modeller men förbättrat våra klassiker med nya funktioner, vilket gör G-serien ännu 
mer bränslesnål.

Differentialspärrar

Volvos differentialspärrar fördelar kraften lika på alla fyra 
hjulen med en knapptryckning, vilket minskar däckslirningen 

och ökar dragkraften för att förhindra bromsspår, däckslitage och  
skada på ytor.

Dubbel hydraulik

Två oberoende hydraulsystem gör det möjligt för föraren att styra och 
lyfta samtidigt utan att en funktion försämrar den andra – för förbättrade 
prestanda och snabbare cykeltider.

Hydrostatiskt drivsystem

Termostatstyrd hydraulik möjliggör snabb varm och effektiv drift av 
hydrostatisk transmission och arbetshydraulik. Med hydrostatisk 
transmission kan redskap användas vid låg körhastighet och höga 
motorvarvtal.
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Unika portalaxlar

Volvo L30G och L35G har portalaxlar för den högsta 
markfrigången i sin klass. Deras unika design skyddar 

axlarna och kardanaxeln även i de tuffaste miljöerna och låter 
maskinen köra över tuff terräng och hinder utan risk för att skada 
fordonets undersida.
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Kraftfull design.

Kompakt design

Tvärmonterade motorer hjälper till att göra L30G 
och L35G så kompakta som möjligt – med en kort 

vändradie och god manövreringsförmåga, även i trånga utrymmen.
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Det är detaljerna som räknas – och med Volvos G-serie är genomtänkt, intuitiv design standard. Från den 
kompakta karossutformningen som förbättrar manövreringsförmågan till den pendlande ramleden som 
håller allting jämnt är lastarna i G-serien fulla av funktioner som ökar produktiviteten, hållbarheten och 
effektiviteten.

Pendlande ramled

Den pendlande ramleden förbättrar manövreringsförmågan och 
ökar stabiliteten i tuff terräng, vilket ger föraren komfort och utmärkt 
styrförmåga.

Brytkraft

Utmärkt brytkraft, dragkraft och lyftkraft arbetar tillsammans för att 
leverera effektiva prestanda och ännu högre produktivitet.

Z-länksystem

Fältprovat Z-länksystem ger hög brytkraft och snabba cykeltider 
liksom utmärkt parallellrörelse med Volvos pallgafflar, vilket ger bättre 
produktivitet, kraft och kontroll.
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Den perfekta affärspartnern.

Föreställ dig en maskin som gör ditt arbetsliv lättare. Med Volvos G-serie är driften enklare och mer intuitiv 
och servicekontroller går snabbare. Ju mindre tid du lägger på underhåll och ju mer bekväm du är bakom 
ratten, desto mer tid kan du lägga på jobbet.

Volvo Care Cab

Den rymliga, branschledande Volvohytten ger exceptionell 
sikt runt om, tillsammans med låga buller- och vibrationsnivåer 

– för bättre komfort och säkerhet.

Manöverspak

Den intuitiva, lättanvända manöverspaken styr maskinens arbete, 
med tredje och fjärde funktioner integrerade i en enda manöverspak 
som tillval.

Display och konsol

Den omdesignade ergonomiska displayen håller dig informerad med 
mycket viktig maskininformation.
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Servicetillgänglighet

Båda maskinerna har enkel åtkomst till servicepunkter från marknivå, 
inklusive bränsle-, luft-, hydraul- och oljefilter, kylare, oljesticka, 
hydrauloljenivåmätare och batteri.

Analysprogram

Övervaka maskinens drifttid med Volvos diagnostiska analysprogram. 
MATRIS analyserar driftdata från maskinens elektroniska styrenhet, 
medan VCADS Pro kan justera maskinens funktion efter resultaten.

Elektroniskt styrd motor

Den nya Volvomotorn är elektroniskt styrd för utmärkt bränsleeffektivitet 
och ökat vridmoment vid låga varvtal. Motorn är dessutom mer miljövänlig 
och uppfyller utsläppsföreskrifterna i steg IIIB.
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de mångsidiga L30G/L35G.

Z-länksystem

Erbjuder hög brytkraft och korta cykeltider 
med utmärkt parallell gaffelrörelse med 
Volvos pallgafflar för god kontroll och 
manövreringsförmåga.

Pendlande ramled

Ger enkel manövreringsförmåga 
i tuff terräng genom att behålla 

alla hjul på marken samt gott skydd för 
hydraulslangarna.

Hydrostatiskt drivsystem

Hydrauliska redskap arbetar vid låga 
körhastigheter och höga motorvarvtal. 
Termostaten förhindrar överhettning och 
förkortar uppvärmningen för effektiva 
redskapsprestanda.

Volvo Care Cab

Branschledande Volvohytt med 
utmärkt sikt runt om, ergonomiska 

reglage och en bekväm, rymlig interiör.

Differentialspärrar

100 % differentialspärrar som 
aktiveras med strömställare 

överför kraft jämnt till alla hjul och minskar 
däckslirningen för maximal dragkraft på mjukt 
underlag.

Hydrauliskt redskapsfäste

Det hydrauliska redskapsfästet möjliggör 
snabba redskapsbyten och gör maskinen 
flexiblare på arbetsplatsen.
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Unika portalaxlar

Unikt utformade för hög 
markfrigång för att skydda axlarna 

och kardanaxeln från skador.

Servicetillgänglighet

Den tvärställda motorutformningen ger enkel 
åtkomst till servicepunkter under huven för 
snabba underhållskontroller.

Steg IIIB-motor

Kraftfull elektroniskt styrd motor för 
hög bränsleeffektivitet. Uppfyller 
utsläppsföreskrifterna i steg IIIB.

Dubbel hydraulik

Det kraftfulla dubbla hydraulsystemet främjar 
snabbare cykeltider.

Kompakt design

Så kompakt maskindesign som 
möjligt för en kort vändradie, 

utmärkt manövreringsförmåga och stabilitet i 
trånga områden.

Kompletta lösningar

Volvo tillhandahåller rätt lösningar 
under maskinens hela livscykel för 

lägre total ägandekostnad.



mervärde för ditt företag. 

Att vara Volvo-kund innebär att du har ett komplett utbud av tjänster nära tillhands. Hos Volvo har du ett 
långsiktigt partnerskap för att skydda dina intäkter med ett komplett utbud av kundlösningar där vi använder 
reservdelar av hög kvalitet, levererade av engagerade medarbetare. Volvo hjälper dig att få återbäring på 
din investering.

Volvo originaldelar

Det är vår känsla för detaljer som gör oss unika. Detta 
beprövade koncept är en bra investering i din maskins framtid. 

Reservdelarna genomgår rigorösa tester innan de godkänns – eftersom 
varje detalj är viktig för drifttid och prestanda. Det är bara med Volvo 
originaldelar som du kan vara säker på att din maskins välkända Volvo-
kvalitet bevaras.

Servicenätverk

För att kunna tillhandahålla hjälp snabbare kommer en 
Volvo-expert ut till din arbetsplats från någon av våra Volvo-

anläggningar. Med vår omfattande infrastruktur av tekniker, verkstäder 
och återförsäljare har Volvo ett vidsträckt nätverk som kan ge dig komplett 
stöd med hjälp av lokalt kunnande och global erfarenhet.

Serviceavtal

Genom våra olika serviceavtal kan du få förebyggande 
underhåll, fullständiga reparationer och ett antal olika 

drifttidstjänster. Volvo använder den senaste tekniken för att övervaka 

maskinernas drift och status och kan ge dig råd och tips på hur du 
kan öka din lönsamhet. Med ett serviceavtal har du kontroll på dina 
servicekostnader.



Complete Solutions 

Volvo has the right solution for you. So why not let us 
provide all your needs throughout the whole life cycle 

of your machine? By listening to your requirements, we can reduce 
your total cost of ownership and increase your revenue. 

Kompletta lösningar 

Volvo har rätt lösning för dig. Vi tar hand om allt du 
behöver – genom hela din maskins livscykel. Genom 

att lyssna till dina behov kan vi minska din totala ägarkostnad och 
öka dina intäkter.
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flexibilitet i alla användningsområden.

Volvo kan hjullastare – vi har ju tillverkat dem sedan 1954. Med nästan 60 års erfarenhet förstår vi vad våra 
kunder behöver för att få jobbet gjort. Det är därför vi erbjuder ett stort urval av mycket anpassningsbara 
redskap – för att göra G-serien ännu mer mångsidig.

Volvo-redskap

Volvo erbjuder ett stort urval av redskap, från gafflar och skopor till 
materialhanteringsarmar, för att göra G-serien ännu mer omfattande 
och flexibel. Volvos redskap passar perfekt till maskinernas länksystem, 
hydraulik och drivlina för överlägsen produktivitet.

TP-länkage

För ännu större anpassningsmöjligheter kan L35G levereras med 
TP-länksystem som tillval, vilket  kombinerar fördelarna med olika 
länksystem för högt brytmoment och god parallellrörelse.
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VOLVO L30G OCH L35G I DETALJ.

Motor

Volvos fyrcylindriga dieselmotor med turboladdare, vattenkyld. Uppfyller 
miljöföreskrifterna i steg IIIB. Kyld avgasåterföring, dieselpartikelfilter och 
elektronisk gaspedal. Maximal motorlutning är 30 grader i alla riktningar.
Luftrening:
1. Pappersfilter med indikator i hytten  2. Säkerhetsfilter

L30G L35G

Motor Volvo D3.3H D3.3H

Bruttoeffekt vid varv/min 2 600 2 600

SAE J1995 kW/hk 55,4/74,8 55,4/74,8

Nettoeffekt vid varv/min 2 600 2 600
SAE J 1349 – DIN ISO 
1585

kW/hk 52,4/71,3 52,4/71,3

Max. vridmoment vid varv/min 1 500 1 500

SAE J1349 netto Nm 265 265

Cylindervolym cm3 3 300 3 300

Elsystemet

L30G L35G

Spänning V 12 12

Batterikapacitet Ah 100 100
Generator, nominell 
strömstyrka

W/Ah 12/90 12/90

Startmotor, effekt kW 3 3

Drivlina

Kraftöverföring: hydrostattransmission, helautomatisk växling under last, 
både vid byte av riktning (framåt och bakåt) och mellan register. Högsta 
dragkraft kan uppnås i alla register. ”Krypkörningspedal (inch-pedal)” 
för variabel hastighetsreglering och kraftöverföring till skophydrauliken 
vid konstant motorvarvtal. Manöverspak för byte av riktning, 
differentialspärrar och användning av servoreglagen.
Axlar: allhjulsdrift med två stela portalaxlar.
Differentialspärrar: hydrauliskt ansatta 100 % differentialspärrar på båda 
axlarna.
Ram: kraftiga ramar fram och bak, robotsvetsade. Pendlande ramled för 
optimal manövreringsförmåga och dragkraft.

L30G L35G

Pendling vid hjul, max. mm 250 270

Spårvidd mm 1 482 1 532

Pendlingsvinkel ° ±10 ±10

Däck-/fälgstorlek 365/ 80R20 / 
11x20

405 / 70R20 / 
13x20

Maxhastighet km/h Standard 
20 km/h

Hög 
hastighet 
30 km/h

Standard 
20 km/h

Hög 
hastighet 
30 km/h

Ettans växel framåt/bakåt km/h 6 8 6 8

Tvåans växel framåt/bakåt km/h 20 30 20 30

Bromssystem

Färdbroms: tillförlitligt tvåkretsbromssystem, verkar på alla fyra hjul.
1. Slitagefri, hydrostatisk krypbroms
2. Central friktionsbroms som ansätts med ”krypbromspedalen”. Under 
början av pedalrörelsen aktiveras först krypbromsen, under den sista 
tredjedelen av pedalrörelsen aktiveras den centrala friktionsbromsen.
Parkeringsbroms: mekaniskt aktiverad central trumbroms, verkar på alla 
fyra hjul.

Styrsystem

Hydrostatisk styrning. Central pendlande ramled med dämpeffekt.
Vinkel i ramstyrning ±40°
Styrpump: kugghjulspump

L30G L35G

Flöde
Vid motorvarvtal

l/min
varv/min

33 
2 600

33
 2 600

Övertrycksventilens tryck MPa 25 25

Hytt

Instrument: All viktig information är centralt placerad i förarens synfält.

Hydraulsystem

Termostatstyrd oljekrets med integrerat kylsystem.
Hydraulisk manöverventil: Servostyrd, dubbelverkande manöverventil med 
trespolsystem, med primära och sekundära tryckventiler.
1. Lyftfunktion/2. Tiltfunktion/3. Ytterligare funktion för hydraulisk 
snabbkoppling och redskap.
Hydrauloljefilter: patron för kombinerad sug- och returfiltrering 
med ett 10 μm filter. Filtret kan bytas utan att man behöver tömma 
hydrauloljetanken. Hydraulpumpen är en kugghjulspump.

L30G L35G

Flöde
Vid motorvarvtal

l/min
varv/min

57
 2 600

69
 2 600

Övertrycksventilens tryck MPa 25 25

Länksystem

Kraftfullt Z-lastarlänksystem. L35G kan även fås med TP-länksystem.

L30G L35G

Lyftcylindrar/tiltcylindrar 2 / 1 2 / 1

Lyfttid (lastad) s 6,5 5,5

Sänkningstid (tom) s 3,5 3,5

Tippningstid s 1,5 1,2

Volymer

L30G L35G

Motorolja l 11 11

Bränsletank l 86,0 86,0

Framaxel l 12,2 12,2
Bakaxel, inklusive 
fördelningsväxellåda

l 13,5 13,5

Hydraultank, inkl. 
hydraulsystem

l 65,0 65,0

geir
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SPECIFIKATIONER L30G, L35G Z-LÄNKSYSTEM.

Beskrivning Enhet L30G L35G

L30G med  
365/80 R20-däck

L35G med 
405/70 R20-däck

B mm 4 480 4 485
C mm 2 150 2 150
D mm 600 610
F mm 2 740 2 745
G mm 900 900
J mm 3 060 3 145
K mm 3 260 3 345
O ° 70 66
P ° 45 45
R ° 50 50
S ° 140 135
U mm 200 200
X mm 1 482 1 532
Y mm 1 835 1 932
Z mm 2 960 3 050
a2 mm 3 900 3 960
a3 mm 2 030 1 980
a4 ° ± 40 ± 40

Beskrivning Enhet L30G

Med lastgaffel
Tyngdpunkt 500 mm

Tipplast, full sväng  
(ISO/DIS) kg 3 000

Nyttolast enligt  
EN 474-3, 60/80 % kg 1 800 / 2 400

Nyttolast 80 %, transport-
läge, 40° full sväng kg 2 500

Beskrivning Enhet L35G

FEM II FEM III

Med lastgaffel
Tyngdpunkt 500 mm

Tipplast, full sväng  
(ISO/DIS) kg 3 340 3 300

Nyttolast enligt  
EN 474-3, 60/80 % kg 2 000 /2 500 2 000/2 600

Nyttolast 80 %, transport-
läge, 40° full sväng kg 2 500 2 800

Beskrivning Enhet L30G

L30G med 365/80 R20-däck

ALLROUND Lättmaterialsskopa 4-i-1- 
skopa

Volym (rågad) m3  1,0  1,1  1.5 0,9
Materialdensitet kg/m3 1 900 1 700 1 000 1 900
Statisk tipplast, rak maskin (ISO/DIS) kg 4 350 4 250 4 050 4 000
Statisk tipplast, full sväng 40° (ISO/DIS) kg 3 850 3 800 3 600 3 550
Hydraulik max. lyftkapacitet kN 57 55,5 54 53
Brytkraft kN 61 53 44 53
A Total längd mm 5 280 5 380 5 550 5 380
L Lyfthöjd, max mm 4 220 4 260 5 160 4 130
V Skopbredd mm 1 900 1 900 2 000 1 900
a1 Svepdiameter mm 8 490 8 550 8 730 8 560
T Grävdjup mm 50 50 50 55
H Tipphöjd mm 2 580 2 505 3 785 2 480
M Räckvidd vid max. höjd mm 680 745 885 710
N Räckvidd, max. mm 1 455 1 525 2 060 1 490
Maskinvikt kg 5 500 5 520 5 600 5 710

Beskrivning Enhet L35G

L35G med 405/70 R20-däck

ALLROUND Lättmaterialsskopa 4-i-1-skopa

Volym (rågad) m3 1,2 1.5 1
Materialdensitet kg/m3 1 800 1 200 1 900
Statisk tipplast, rak maskin (ISO/DIS) kg 4 950 4 650 4 450
Statisk tipplast, full sväng 40° (ISO/DIS) kg 4 350 4 050 3 950
Hydraulik max. lyftkapacitet kN 61,5 57.5 58,5
Brytkraft kN 60,5 43.5 52,5
A Total längd mm 5 420 5 690 5 520
L Lyfthöjd, max mm 4 320 5 215 4 260
V Skopbredd mm 2 100 2 000 2 000
a1 Svepdiameter mm 8 760 8 825 8 740
T Grävdjup mm 95 95 100
H Tipphöjd mm 2 670 3 825 2 570
M Räckvidd vid max. höjd mm 750 1 040 780
N Räckvidd, max. mm 1 570 2 265 1 600
Maskinvikt kg 6 250 6 350 6 440

geir
Utheving

geir
Utheving

geir
Utheving

geir
Utheving



18

UTRUSTNING.

STANDARDUTRUSTNING
L30G L35G

Motor

Dieselmotor, vattenkyld • •
Extra bränslefilter • •
Hjälp vid kallstart • •
Torrt luftfilter • •

Elsystemet

Generator 100 A • •
Huvudstrålkastare (halogen) • •
  hel/halv/asymmetrisk • •
Arbetsbelysning (2 fram/1 bak, höger) • •
Parkeringsljus • •
Bakljus • •
Bromsljus • •
Körriktningsvisare • •
Varningsblinkers • •
Backljus • •
Hyttbelysning • •

Instrumentation & controls

Multifunktionsmanöverspak • •
12 volts-uttag för tillbehör • •
Signalhorn • •
Strömställare för varningsblinkers • •
Säkerhetsspärr • •
Analog information för: • •
  Bränslenivå • •
  Motortemperatur • •
Belysta färgkodade symboler (dioder) för: • •
  Färdriktning (framåt/bakåt) • •
  Körriktningsvisare (vänster/höger) • •
  Förvärmare • •
  Helljus • •
  Differentialspärrar • •
Belysta röda symboler (dioder) med ljudsignal för: • •
  Parkeringsbroms • •
  Igensättning av luftfilter • •
  Oljans temperatur i kraftöverföringssystemet • •
  Motortemperatur • •
  Motoroljetryck • •
  Batteriladdning • •
  Returfilter • •
Strömställare för: • •
  Parkeringsljus • •
  Arbetsbelysning (fram/bak) • •
  Vindrutetorkare (bak) • •
  Roterande varningslampa • •
  Lastarmsfjädring • •
  Låsning och aktivering av Volvo redskapsfäste (TPV) • •
  Aktivering av byte av riktning på manöverspak • •
Digital lysdioddisplay som aktiveras av  
dubbla funktionstangenter för: • •
  Inmatning och inhämtande av drift- • •
  Information • •
  Funktionskontroll för stöldskydd • •

L30G L35G

Drivlina

Hydrostatisk drivning • •
Manuellt inkopplingsbara 100 % differentialspärrar • •
Däck:

  365/80 R20 •
  405/70 R20 •

Hyttens utsida

ROPS/FOPS-hytt med flexibel upphängning • •
Hytten kan nås från båda sidor • •
Låsbara dörrar • •
Tonat säkerhetsglas runtom • •
Vindrutetorkare (fram/bak) • •
Vindrutespolare (fram/bak) • •
Skjutfönster i vänster dörr • •
Dörrstopp • •
Utvändiga backspeglar (höger/vänster) • •

Hyttens insida

Förarsäte som kan justeras på fyra olika sätt • •
Ställbar rattstång • •
Säkerhetsbälte • •
Solskydd • •
Värmare med luftfilter och defroster (fram/bak) • •
Hyttventilation • •
Förberedd för luftkonditionering (tillval) • •
Förvaringsutrymme i hytten • •

Hydraulsystem

Kugghjulspump • •
Riktningsventil med tre spolar • •
3:e hydraulkrets • •

Arbetsutrustning

Nivåindikator för skopan • •
Hydraulisk redskapsfäste • •

Kaross

Skärmar fram/bak • •
Låsbar motorhuv • •
Bogseranordning • •
Lyftöglor • •

Skötsel och underhåll

Verktygssats • •
Internationella standarder för maskiner och tillverkning

Kvalitet: DIN/ISO 9001 • •
Säkerhet: CE-villkor • •
Maskindirektivet 2006/42/EG • •
  ROPS ISO 3471 • •
  FOPS ISO 3449 • •
Tjänstevikt: ISO 7131 • •
Tipplast/nyttolast: ISO 14397-1 • •
EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) • •
  89/336/EEG plus bilagor • •
Miljö: DIN/ISO 14001 • •
Bullerföreskrift: 2000/14/EG • •

geir
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EXTRAUTRUSTNING (standard på vissa marknader)
L30G L35G

Motorutrustning

Förvärmare • •
Förrenare till luftfilter (Turbo II) • •
Luftfilter av oljebadstyp • •

Hytt

Handgas • •
Handkrypventil • •
Luftkonditionering • •
Radio • •
Arbetsbelysning (1 vänster bak) • •
Luftfjädrat/uppvärmt förarsäte • •

Hydraulsystem

Hydraulisk koppling för den 3:e hydraulkretsen • •
4:e hydraulkrets • •
Extra pump • •
Manöverspak med integrerad tredje funktion • •

Miljö

Biologiskt nedbrytbar hydraulolja • •
Säkerhet

Stöldskyddssystem • •
Skyddsgaller för: • •
  Huvudstrålkastare • •
  Arbetsbelysning • •
  Bakljus • •
Roterande varningslampa • •
Akustisk backsignal • •

Reversibel fläkt

3:e och 4:e hydraulkrets

Manöverspak med 3:e funktion

Luftkonditionering

Handinchnings-ventil

Högre körhastighet (30 km/h)
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volvo construction equipment

Volvo Construction Equipment är annorlunda. Våra maskiner är konstruerade, byggda och servade på ett annorlunda sätt.  
Den skillnaden kommer från ett ingenjörsmässigt arv som formats de senaste 180 åren. Ett arv som handlar om att sätta människan som använder 

produkterna främst. Det handlar om att hjälpa användaren vara säkrare, mer bekväm och mer produktiv.  
Om miljön vi alla delar. Resultatet av detta är ett växande utbud av maskiner och ett globalt servicenätverk ägnat åt att låta dig få mer gjort.  

Människor världen över är stolta att använda Volvo.

Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. En följd av vår strävan till ständig förbättring är att vi behåller rätten att ändra produkternas specifikationer och utformning utan särskilt meddelande. 
Illustrationerna visar inte nödvändigtvis maskinernas standardutförande
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