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Souboj gigantů,
Volvo FH nebo 
MB Actros?
Exkluzivní porovnání: vlajková loď Mercedesu se představila 
novému Volvo FH, a dostala okamžitě vymezenou hranici. 
Šváb nebo Švéd: kdo bude mít větší úspěch?
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Z atímco Mercedes přišel 
s barnumskou reklamou, 
Volvo se chovalo při 

představování nové modelové 
řady poněkud zdrženlivěji. Nás 
ale marketingová kanonáda tak 
jako tak vůbec nezajímá. Proto 
jsme požádali obě strany o duel. 
Nový Actros 1845 s kabinou 
StreamSpace a Volvo New FH 
460 Globetrotter.

Ne pouze kopírovat, ale 
pokračovat ve vývoji
První obchůzka – a hned otázka, 
kde má Volvo umístěnou nádrž 
pohonných hmot? Ta může být 
namontována pod podlahou 
kabiny, i při provedení Euro VI 
s objemným výfukem a obsa-
hem nádrže 1500 litrů. Při kon-
strukci venkovního úložného 
prostoru se podívali Švédové 
do Stuttgartu, a dobrou myšlen-
ku v Göteborgu rozvinuli dále. 
Do objemné vrchní police lze 
umístit třeba koště o délce 2,3 
metrů. Do menší dolní police se 
vejde například nádrž na vodu.

Na uzavíratelnou střešní lame-
lu alá Actros, která snižuje odpor 
vzduchu, Švédové rezignovali. 
Zato potěšili řidiče se široký-
mi dvoustupňovými čelními 
schůdky. Tak se dá umývat čel-
ní sklo mnohem lépe než z fili-
gránských schůdků Mercedesu, 
a dobře posvačit.

Na váze jsme s Volvem ještě 
nebyli. Pokud věříme výrobci, 
má Volvo FH o něco nižší hmot-
nost než Actros.

Ve vnitřním vybavení kabiny 
najdeme řadu paralel. U Volvo 
FH jsou nad zrcátkem pro ho-
lení  vrchní úložné přihrádky. 
Zataženému střednímu dílu zů-
stává Volvo věrné. To umožňuje 
větší volnost pohybu při převlé-
kání. Protože poličky nad před-
ním sklem využívají plně výšku 
kabiny, lze říci, že v kabině je 
méně prostoru než v Actrosu. 
Je ale mnohem více využitelný.

Super řešení je nové dvoustup-
ňové nastavení volantu ve Volvu. 
Vodorovné, svislé nastavení, vše 
je možné v kombinaci s prak-
tickým odblokováním nožního 
pedálu. Tím udává tento Švéd 
vysoké standardy. K tomu ❯❯❯
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vyhovují normálním nárokům – víc nic. Odblokování volantu 
nožním tlačítkem funguje dobře, ale nepůsobí tak elegantně 
jako „originál“ od Volva. Tlačítka nastavení sedačky umístěná 
po obou stranách jsou proti tomu třída. Sedací „nábytek“  
v kabině se jeví pohodlný, pestře nastavitelný, a nabízí také při 
dlouhých jízdách oproti předchůdci vysoký komfort. Armatury 
a tlačítka by mohli pocházet z limuzín té nejvyšší třídy. Vše je 
přehledné, dobře čitelné a ergonomicky vymyšlené.

 MERCEDES:    konceptu ovládání Actrosu se dá sotva  
co vytknout. Obsluze stačí krátké zaučení, aby se seznámila  
s umístěním a funkcí ovládacích prvků na multifunkčním volan-
tu. Stejně tak je velmi srozumitelné a logicky ovladatelné menu 
počítače s pěti podskupinami. Klíč s funkcemi diagnostiky ve 
velikosti mobilního telefonu je podle nás pěkná hračka, kterou 
by ale nikdo nepostrádal. Příjemně se dá ovládat páka řazení 
umístěná vpravo na tyči volantu. Sedačka a její nastavení 

PrácE

Stream Space je třetí největší varianta kabiny. Dobře ovladatelné pracovní místo v designu osobního 
vozu a chromovém provedení.

Zázračný klíč pro 
diagnostiku trucku.

Místa údržby za otevřenou přední kapotou.Snadno ovladatelné a přehledné: kompaktní páka řazení na volantu.

Typické: nástup pomocí 
čtyř schůdků.

Zde je nutná zvýšená opatrnost, sklo-
pné schůdky vyžadují koncentraci.

Pro uložení kabelu existuje lepší řešení, 
především takové, u kterého by se člověk nezranil.

Mohutná postranní zrcátka 
odolná proti znečištění.

má Actros se zřetelně menším 
rozsahem nastavení a těžko 
dosažitelným nožním ovládá-
ním málo co říci. Nové Volvo 
ušetřilo oproti předchůdcům 
40 mm pro možnost nastavení 
polohy sedačky. Zde drží Merce-
des v pohodě krok a může mít 
nos nahoru, protože díky hlubší 
kabině disponuje větší šířkou 
spodního lůžka.

U vrchního, velmi prostorné-
ho lůžka lze u Actrosu nastavit 
výšku. Volvo umožňuje ještě ná-
sledující variantu: v testovaném 
vozidle byly namontovány místo 
vrchního lůžka poličky. Zde si 
může řidič lůžko vpředu a vzadu 
nastavit – za příplatek elektricky.

Při konstrukci přístrojové 
desky šli oba konkurenti růz-
nými cestami. Volvo favorizuje 

vrchní hladkou strukturu bez 
přihrádek. Proto je zde prostor 
pouze pro drobnosti. Přístrojová 
deska Actrosu se nám líbí více. 
Více odkládacích míst, smyslupl-
né držáky na nápoje a sklápěcí 
stolek u spolujezdce. Na druhé 
straně také u Volva najdeme 
v dosahu řidiče četné přihrádky 
stejně jako velký popelník.

Jako předchůdci disponu-

je i nové Volvo menším tune-
lem motoru. Přesto postačuje 
výška kabiny v Globetrotteru 
k pohodlnému stání dospělé 
osoby. Ovšem, pokud je nahoře 
instalován systém schránek, tak 
jako v testovacím trucku, je zde 
málo místa pro lůžko. Tady může 
Actros svoji rovnou podlahou 
opět bodovat, třebaže vstup 
do kabiny je poněkud těžkopád-



PrácE

„Ještě nikdy nepůsobilo 
nákladní vozidlo jako 
osobní, až nyní. Po-
honné ústrojí a řízení 
jsou jednoznačně super 
třída, zvuk motoru jako 
v limuzínách Volvo té 
nejvyšší třídy.“ 

Jan Burgdorf,  
redaktor a referenční řidič

Volvo směšuje prvky techniky svého předchůdce s novinkami.Top jízdní komfort díky IRS vepředu.I přes tunel motoru je kabina Volva vzdušná.

Mnoho tlačítek na volantu. Řazení bychom viděli raději na volantu. Jeden z mála kamionů s mechanickou měrkou oleje.

Kabely a vedení jsou 
přehledně uloženy.

Elegance: dálkové ovládání 
kontroly před odjezdem.

Vstup třemi 
schůdky.

Bezpečné stání díky sklopným 
stupínkům na přední kapotě.

Dobrý výhled, nové 
uspořádání zrcátek.

může mít, pokud mluvíme o podvozku. I bez nezávislého 
zavěšení předních kol nasazuje nová měřítka. Dá se říci, že 
si podmiňuje nové výšiny, především při jízdě na špatných 
silnicích, nebo s částečným nákladem. Na tuto skutečnost má 
vliv nové zavěšení zadní nápravy a změněná geometrie řízení. 
Pro zlepšení výhledu mělo Volvo dobrý nápad s dělenými 
zrcátky. Na druhé straně dochází při špatných povětrnostních 
podmínkách k znečištění zrcátek a postranních skel. Příčinou 
je vylepšená aerodynamika.

 VOLVO:    v bodu ergonomie nezaostává Volvo za Mer-
cedesem. Velké množství tlačítek a přepínačů na volantu 
je snadno pochopitelné a zapamatovatelné. I bez návodu 
k použití se řidič s tímto systémem velmi rychle seznámí 
a poradí. Může řídit své Volvo FH jako pilot letadla. Na 
otáčkoměr, který je integrován do tachometru je nutno si 
zvyknout. Digitální ukazatelé paliva a tlaku vzduchu jsou 
hůře čitelné než klasické budíky. Celkově vzato působí nové 
Volvo moderně, dá se říci až futuristicky. Jasně, nos nahoru 

ný. Dvě lůžka zde nejsou žád-
ným problémem. Oproti tomu 
nabízí Volvo dohromady okolo 
1000 litrů úložného prostoru – 
s tím nemůže Mercedes kabina 
Streamspace soutěžit.

Zatímco u Mercedesu zabírá 
klimatizace místo v kabině, pře-
místili Švédové klimatizaci pod 
kabinu. Chladiče jsou v obou pří-
padech integrovány do klimati-

začního zařízení. U Mercedesu 
jsme měli možnost otestovat 
jeho dobrou účinnost, u Volva 
nám dosud tyto zkušenosti chybí.

Co se týče kapitoly ergono-
mie, jsou na tom oba konkurenti 
prakticky stejně. I když někdy 
volí odlišné řešení, vždy je vý-
sledek dobrý. Určité paralely 
lze nalézt u integrovaných ob-
razovek. Důležité informa- ❯❯❯
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Omezený úložný prostor díky střešnímu oknu.

držáky nápojů a zásuvkami. Vše je dobře vzájemně propojeno.  
K dalšímu vybavení patří skládací stolek před spolujezdcem  
a doplňkové sítě na policích. Do lednice dosáhne řidič i během 
jízdy. Protože Mercedes využil všechny zákonem umožněné ma-
ximální rozměry, poskytuje kabina velkou svobodu pohybu.

 MERCEDES:     
v kabině StreamSpace 
chybí více úložného prostoru. 
Aerodynamické střešní 
okno zmenšuje poličky nad 
předním sklem. Kromě toho 
by si člověk určitě přál, aby 
minimálně střední police byla 
umístěna výše a aby se do ní 
dalo uložit větší zavazadlo. 
Spodní polici je možno v 
pohodě postrádat. Přesto patří New Actros také v tomto provedení 
k truckům s velkým prostorem na kufry. Béžové provedení kabiny 
nám připadá přátelské, je velmi dobře zpracováno. Na některých 
místech působí bohužel poněkud „plastovým vzhledem“. Okolí 
sedačky zaplnili konstruktéři smysluplnými odkládacími místy, 

„Volvo pracovalo 
důsledně na nedo-
statcích předchůdců. 
Bohužel ne na všech.“ 

Gerhard Grünig, vedoucí testu

BydlEní

Praktický skládací stolek vpravo.Smysluplné zásuvky pro drob-
nosti.

Rozměrná zásuvná lednice.Dostatek prostoru i pro vyšší po-
stavu.

AcTroS Jede doBře, 
VolVo Je JeŠTě lePŠí

ce z palubního počítače jsou 
umístěny v centrálních údajích 
v přímém očním dohledu řidi-
če. Pod tím se zobrazují údaje 
týkající se denního a týdenního 
provozu, jako například přestáv-
ky v jízdě. Druhořadé informa-
ce, jako plánování trasy a zad-
ní kamera, jsou prezentovány 
na druhé obrazovce umístěné 

vpravo vedle řidiče. Individuální 
nastavení hlavního displeje je 
možné u obou kamionů.

Napojení na mobilní telefon, 
stejně jako přípojka na iPod 
a MP3 patří dnes do základu. 
Pouze u Volva není v blízkosti 
přípojky místo na držáky aparátů.

Přestože na multifukčním vo-

lantu je umístěno 16 tlačítek, je 
snadné a jednoduché jednotli-
vé funkce aktivovat. Řidič velmi 
rychle zjistí, kterým tlačítkem 
se jaká funkce řídí. Tuto jedno-
duchost a jednoznačnost může 
Actros využít.

V rámci marketingu se chlu-
bí Mercedes svým velmi dyna-
mickým podvozkem. Skutečně, 

s novým Actrosem se jede 
dobře, mnohem lépe, než 
s předešlým modelem, 
přestože nepřináší žád-

né převratné novinky. Zvláště 
ne ve srovnání s Volvem FH. To, 
jak Švédové kouzlili s novým 
modelem, je prostě lahůdka. 
Především co se týká nového 
řešení přední nápravy Faust, se 
nám jevilo Volvo při testovací 
jízdě ve Švédsku jako výtečné 
a komfortní. Díky přímému říze-

ní dosahuje perfektního spojení 
s vozovkou. Ještě lepší jízda byla, 
když do testovaného trucku byla 
instalována opce „IRS“ – nezá-
vislé zavěšení kol. A to ne pouze 

při naloženém kamionu a dobré 
silnici, ale také při částečně nalo-
ženém a špatném povrchu. Tady 
ukázala opce IRS plně své trumfy. 
Více pohody při jízdě jako u FH 
nenajdete u žádného vozidla. Jak 
sami inženýři od Volva připustili, 
velký díl na vylepšeném podvoz-
ku má také nové zavěšení zadní 
nápravy. Na chování podvozku 
se podílí i nové stabilizátory. Ulo-
žení nápravy leží nyní přímo pod 
otočným bodem desky tahače. 
Nárazy od nápravy nemají proto 
téměř žádný vliv na rám vozidla. 
Jízda s FH je klidná jako jízda 
po kolejích.

Toto hodnocení vychází tedy 
jasně pro Švéda. Ať zákazník zvo-
lí dražší provedení s větší hmot-
ností, tedy nezávislé zavěšení 
kol, nebo standardní provedení 
FH, je jízda lepší než u všech 

Rozměrný venkovní box se síťkou na dveřích.
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Také bez provedení kabiny XL 
slušná výška.

Žádný stůl, ale otočná sedačka.Světlo: elegantní střešní okno, uzavíratelné odkládací 
prostory uprostřed.

Vymazlené: misky jako další zásobník. Lednice a nádoba na odpadky. Řadicí páka někdy překáží. Otočný stolek.

více volnosti pohybu než u předchůdce. Subjektivně ale vypadá  
o něco menší než Actros. Dobrou myšlenkou je otočné sedadlo 
spolujezdce, poskytuje to výhodu při sledování obrazovky televi-
ze. Jako super nápad vidíme velké panoramatické střešní okno, 
které přináší do kabiny plno světla. I když se kvůli tomu musel 
zmenšit prostřední box. Ale dvě přihrádky s místo šetřícími 
žaluziemi společně s velkorysými venkovními úložnými místy  
to lehce nahradí. A ještě bylo získáno místo pro převlékání.

 VOLVO:    celkově působí Volvo trochu hravě. Všechno je 
zde, ale jako u stavebnice, musí řidič kempingový stůl složit. 
Držáky lahví visí na velké výsuvné ledničce. Misky pomáhají 
zvětšit ukládací prostor. To znamená dodržovat pořádek  
a vše zůstane na svém místě. Ve vnitřním prostoru dominují 
sympatické šedé tóny, možná že ne tak útulné, ale snadno 
udržovatelné. Zpracování a směs materiálů jsou na první  
pohled kvalitnější než u Mercedesu. Kabina nabízí zřetelně  

BydlEní

„Asistenční systémy 
řidiče u Mercedesu 
přesvědčují svojí vý-
konností a přesností.“ 

Johannes Reichel, šéfredaktor

ostatní kamionů jezdících na ev-
ropských silnicích!

Po stránce motorické nejsou 
rozdíly, při nejmenším na papí-
ře, veliké. V obou případech jsou 
nasazeny řadové šestiválcové 
motory. U Volva s objemem 12,8 
litrů, u Mercedesu s objemem 
12,9 litrů. Švéd nabízel při testu 
motor s 460 k, tedy o deset více 
než Němec. Točivý moment je 
u Volva 2300 Nm, u Mercedesu 
za normálních podmínek 2200 
Nm. Ale co znamenají „normál-
ní“ podmínky? Top Torque (nej-
vyšší točivý moment) nazývají 
lidé od Mercedesu funkci, u kte-
ré je při nejvyšším převodovém 
stupni odesláno dodatečných 
200 Nm do převodovky. Fak-
ticky to znamená, že Mercedes 
uspoří při stoupání zpětné řa-
zení, neztratí tak rychlost a jede 

rychle a spořivě do kopce.
Promyšlené řízení motoru 

Actros se vstřikováním Com-
mon Rail (Volvo nasazuje i nadá-
le čerpadlo) ukazuje spíše výho-

dy. Pohonná jednotka Daimler 
reaguje již u 800 ot/min, zatím-
co motor Volvo potřebuje cca 
o 100 – 150 otáček více. Ale 
i přes vyšší otáčky je Volvo zře-
telně těžší. Také v tomto bodu 
se Volvo přibližuje osobním 
autům. Přicházející provedení 
Euro VI je o pár decibelů tišší.

Tedy stručně řečeno: co se 
týče hodnocení motoru, je zde 
malý náskok pro Actros. Také 
z důvodu citlivého dávkování 
a silnější motorové brzdě. Také 
nás nadchlo, jak nízké otáčky 
potřebuje motor k rozjezdu. Ale 
jak bylo řečeno: rozdíl je nepatr-
ný. Převodovka: Volvo vytvořilo 
něco nového. Stejně jako dříve, 
řadí I-Shift rychleji a poskytu-
je dostatečný výkon v těžkých 
situacích, jako např. řazení 
ve stoupáních, nebo umožňuje 

citlivé couvání do malého stou-
pání k rampě. To funguje oprav-
du perfektně. Také řízení spojky 
zvládli Švédové lépe. Ne, že by 
spojka Powershift byla špatná, 
I-Shift je zkrátka lepší.

Malé přednosti si na svůj účet 
může připsat Mercedes. Němci 
instalovali tzv. plíživou funkci. 
Jakmile řidič uvolní brzdový pe-
dál, dají se kola trucku do pohy-
bu. To se jeví jako výhodné při 
pojezdu. Samozřejmě, že je rych-
lost pevně naprogramována. Vol-
vo se samo od sebe do pohybu 
nedá. Avšak když řidič drží kon-
stantní pomalou rychlost a uvol-
ní pedál plynu, FH toto tempo 
drží. Takže se dá najíždět nejen 
citlivě, ale i ve stabilní rychlosti.

Filozofii vsadit na silnou mo-
torovou brzdu místo retardéru 
zůstává Volvo věrné. Třístup- ❯❯❯
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topení běží někdy hlasitě. V noci se cítí řidič velmi dobře. 
Ideální kombinací je podle našeho názoru koncept Solostar 
s klukovským koutkem s velkým horním lůžkem. Toho lze ale 
dosáhnout pouze v kabině Gigaspace. Pak nabízí Benz víc 
prostoru než řada studentských ubytoven.

 MERCEDES:    komfort ke spaní je v New Actros ex-
celentí. Velká lůžka, velmi pohodlné matrace, integrovaná kli-
matizace/topení se stará i v noci o příjemnou teplotu. Zde měl 
Daimler opravdu dobré nápady. Pouze snad zvuková izolace 
kabiny by měla v noci pohltit více hluku. Ventily standardního 

Lůžka v New Actros jsou pohodlnější, vrchní také zřetelně vyšší.Mercedes umisťuje zřídka potřebné funkce nad místem řidiče.

 VOLVO:   dobrý nápad je tlačítko předvolby 
osvětlení s nastavením pro noční jízdu, noční 
život s integrovaným reostatem. To převzalo FH 
od svého předchůdce. Bohužel opět kvalita ma-
trací! Také u této nové verze vznášíme stížnost. 
Místo spaní je obzvlášť pro řidiče s větší hmotnos-
tí příliš měkké a náchylné k brzkému proležení. 
Protože proti předchůdci zde bylo realizováno 
více možností nastavení sedačky, chybí dole 

opravdu široké lůžko. Pomoci 
může pouze kabina Globetrot-
ter XL. Tam je místo pro skvělý 
systém přihrádek a široké horní 
lůžko. Nicméně je to pouze 
druhé nejlepší řešení, protože 
mnoho řidičů odpočívá nejraději 
na spodním lůžku. To musí 
Volvo příležitostně změnit.

Výrobcem umístěný televizor na levé stěně. „Světelné varhany“, dobrý nápad s předvolbou.Lůžko úzké, mnoho odkládacích 
prostor a budík.

Matrace jsou jako dříve příliš měkké.

SPaní
ňová brzda Volvo Engine Brake 
„plus“ přináší maximálně 510 
k. Mercedes má k dispozici také 
třístupňové brzdy s výkonem 
do 544 k. Subjektivně působí 
kombinace z výfukové klapky, 
ventilové brzdy a turbobrake 
(brzda) v Actrosu silněji než sys-
tém Volva. Také je trvalá brzda 
lépe spojena s řízením motoru. 
Jeden příklad: řidič nastaví tem-
pomat na 85 km/h a brzdový 
tempomat na 90 km/h. Volvo 
řadí při 90 km/h na jedenáctý 
rychlostní stupeň. V tomto pří-
padě má k dispozici pro řádný 
brzdný účinek příliš málo otá-
ček. Truck tedy zrychluje a řidič 
musí zasáhnout. To samé se stá-

valo u předchůdce. Powershift 
u Actrosu řadí oproti tomu v této 
situaci na desátý rychlostní stu-
peň a kamion drží nastavené 
tempo i přes hmotnost 40ti tun.

Co se týče elektroNiky,
je New actros špička
Actros si může připsat další 
body v tématu přesnosti regula-
ce. Systém ESP zasahuje zřetelně 
později, ale přesně na vzniklou 
situaci. Tempomat odstupu a ve-
dení stopy funguje s enormní 
jemností. Mercedes dále dispo-
nuje funkcí Asistent nouzové 
brzdy, ten u Volva teprve přijde. 
To je další bonus. Ale na dru-
hé straně je u Volva možnost 

získat za příplatek funkci Asis-
tent změny vedení stop a funk-
ci Světla při odbočování. Tyto 
funkce Actros nemá.

Famózní řešení Mercedesu 
s výhledem do budoucnosti je 
tempomat PPC. Ten využívá in-
formací z GPS, zná stoupání, kle-
sání lépe než řidič, a je schopný 
díky přizpůsobení se dění na tra-
se uspořit mezi jedním až třemi 
procenty pohonných hmot. Vol-
vo může oproti tomu nabídnout 
svůj I-See systém (učící se řízení). 
Pokud Volvo FH projede urče-
nou trasu, topografie se uloží 
do paměti a při příští jízdě vozi-
dlo řídí. Protože je nutné nejprve 
projet trasu a kapacita paměti 

je omezená na cca 5000 km, jde 
také tento bod do Stuttgartu.

Rozhodnutí, kdo je lepší, je 
velmi těžké. Lepší podvozek má 
zcela určitě FH. Když mluvíme 
o pohonu, je na tom o něco 
lépe Mercedes, na druhé straně 
je převodovka Volva jasně lep-
ší. Vnitřek vozu: Actros nabízí 
kabinu se širšími lůžky a více 
obestavěným prostorem. Volvo 
disponuje dobře využitelným 
systémem zásuvek, osvícením 
a skvělým prostředím. V možnos-
tech elektroniky a řízení porazil 
Daimler Švédy. O tom, kdo je lep-
ší, rozhoduje osobní vkus nebo 
spotřeba. Hodina pravdy teprve 
přijde na dráze Super testu.   ■



„Místo v kabině v po-
rovnání s předchůdcem 
je obrovské, přestože 
to není Xl.“ 

Patrick Bouten, Scania R Highline

„Při mých dálkových 
jízdách potřebuji úložný 
prostor a komfort.  
To už nyní Volvo má.“ 

Martin Alister, DAF XF 105 Spacecab

MOTOR MOTOR
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TEST řidičů

enormně mnoho
chvály, málo kritiky
Srovnávací jízda nás zaved-
la na truckstop. Tady nás 
okamžitě navštívili tři řidiči, 
které zaujal nový FH. „Dříve 
byli skříňky relativně malé, 
chyběla hloubka,“ ukázal 
nám Patrick Bouten zkušeně. 
„Nyní je v kabině enormní 
prostor. Také komfort se-
dačky je vynikající, vybavení 
místa řidiče je top,“ nadchl se 
tento holanďan, který jezdí 
s FH u firmy Schweiger Mün-
chsmünster. Patrick zůstává 
u superlativů, nachází dálko-
vé ovládání nastavení tlaku 
vzduchu v měchách a kontro-
ly před jízdou brilantní. Dále 
chválí rozměrnou ledničku 

a volnost pohybu v kabině, 
i když to není zrovna prove-
dení XL. „Auto snů, nekupto!“ 
Bez přehánění, v kabině FH 
se mu sedí lépe, než doma 
před televizí. Pochvalně se 
vyjádřil také Martin Alistter. 
Tento angličan věnoval in-
tenzivní pozornost armatuře. 
Vyzkoušel sedačku a nasta-
vení volantu. Došel k závěru, 

že Volvo FH je jasně lepší, 
než jeho DAF XF 105. „Také 
nápad se zásuvkami a in-
tegrovanou nádrží na vodu 
beru jako výtečný.“ Martinovi 
se líbilo mnoho, podle jeho 
názoru, v praxi použitelných 
detailů. Především však do-
předu posunuté střešní okno, 
které přináší mnoho světla, 
a cca o 300 litrů větší úložný 

prostor. Tito Volvo hoši došli 
ke stejné myšlence. „Toto 
je auto, které splňuje naše 
požadavky.“ Pouze Jaroslav 
Koziol kritizuje. „My jsme ob-
vykle na cestách sami. Proto 
by mělo Volvo přinést také 
single koncept,“ mínil polák, 
se kterým ale občas jezdí 
manželka. Ta je vnitřkem 
kabiny Solostar nadšená.

Patrick je nadšený obrovskými venkovními úložnými boxy, lopata  
a smeták se tam lehce vejdou. Líbila se mu také nádrž na vodu.

Schůdky na přední kapotě mohou 
posloužit i jako sedačka na svačinu.

Martinovi se líbí množství 
zásuvek a poliček.

„Koncept kabiny jako 
u mého Actrosu se 
SoloStar bohužel  
Volvo nemá.“ 
Jaroslav Koziol, New Actros Bigspace

MERCEDES ACtROS VOLVO FH 460

řadový šestiválec; vrtání/zdvih:  
132 x 156 mm; objem: 12,8 l; 
vstřikování Common Rail; 449 k  
(330 kW) při 1800 ot/min; max. 
točivý moment: 2200 (2400 při  
12. stupni) Nm při 1100 ot/min

řadový šestiválec; vrtání/zdvih:  
131 x 158 mm; objem: 12,77 l; 
vstřikování čerpadlo – tryska;  
460 k (338 kW) při 1400-1900 ot/
min; max. točivý moment: 2300 Nm 
při 1000-1400 ot/min

automatizovaná dvanáctistupňová 
(třístupňová základní převodovka, 
nesynchronizovaná, s redukcí  
a půlkama); 14,93-1,00

automatizovaná dvanáctistupňová 
převodovka (třístupňová základní 
převodovka, nesynchronizovaná,  
s redukcí a půlkama); 14,94-1,00

+   výkonný motor již při nízkých 
otáčkách; rozměrná kabina  
s velkými lůžky; přesné 
asistenční systémy řidiče

–   vyšší hmotnost

+   excelentní podvozek; velmi nízká 
úroveň hluku; vydařené automa-
tické řazení a řízení spojky

–   Asistent nouzové brzdy  
není k dodání


