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FH-hytten L2H3, Globetrotter XL, är en sovhytt med extra höjd utvecklad 
för nationella och internationella fjärr- och distributionstransporter.

Hytten har en mycket hög komfort med bekväm körställning, ergonomiskt 
utformade stolar, låg ljudnivå, klimatanläggning med hög kapacitet och en 
säkerhetsnivå i världsklass. 

Globetrotterhytt XL L2H3 är aerodynamiskt utformad med släta ytor och 
mjukt rundade hörn i framkant. Anpassade luftriktare och kompletta kjolpaket 
hjälper till att ytterligare sänka luftmotståndet. 

Utformningen och utvecklingen av hyttens interiör har skett med föraren i 
centrum. Instrumentbrädan är lättöverskådlig och utformad för att ge föraren 
rätt information i varje situation. Hytten har en modern inredning med tåliga 
och lättskötta material samt erbjuder goda förvaringsmöjligheter. 

Föraren har god sikt genom stor vindruta, rejäla backspeglar och sidorutor 
samt närsiktsspegel på passagerarsidan. De effektiva huvudstrålkastarna ger 
en koncentrerad ljusbild med lång räckvidd. 

Hytten är slagprovad och har en skadeförebyggande formgivning uppbyggd 
med energiupptagande material. 

Hyttplåtarna är av galvaniserad plåt som ger ett gott grundskydd mot rost
angrepp. Hela hytten är rostskyddsbehandlad och slutlackerad enligt Volvos 
metod som ger högsta kvalitet och lång livslängd. 

Integrerad i stötfångarbäraren fi nns ett underkörningsskydd, FUPS (Front 
Underrun Protection System), vilket förhindrar att mindre fordon kilas fast 
under fronten vid en eventuell kollision.

Servicepunkter som ingår i förarservicen är lättåtkomliga bakom en lucka 
i fronten. Service av komponenter i motorutrymmet sker enkelt tack vare en 
hyttippvinkel på hela 70°.

Säkerhetshytt som i varje detalj skyddar föraren.•	
Bekväm och ergonomiskt utformad förarplats med •	
logiska och lättanvända reglage.
Aerodynamiskt uformad hytt bidrar till god bränsle•	
ekonomi och ökad lönsamhet.
Bekvämt insteg med halkfria och belysta fotsteg.•	
Generös dörröppningsvinkel och fällbar ratt un•	
derlättar entrén till hytten.
Sovutrymme anpassat för två personer, övre bädd •	
är tillval och finns i både standard och komfort
utförande.
Hytten kan utrustas med kontors/dinettmodul.•	

Typbeteckning ......................................................................L2H3
Vagnsmodell .............................................................................. FH
Hyttutförande ...................................................... Globetrotter XL
Bäddmått, nedre .............................760x2000x125/160 mm
Bäddmått, övre ..........................................600x1900x100 mm
Bäddmått, övre komfort ...........................700x1900x100 mm
Dörröppningsvinkel .................................................................90°
Totalhöjd med nedanstående utförande .................3745 mm
Chassi ................................................................................Medium
Däck ......................................................................315/70 R22.5
Framfjäder ....................................................................... FSTPAR
Framaxelinstallation .................................................................Låg
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EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Olika interiörfärger finns som tillval. För mer information se 
faktablad för inredningsnivå.
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Lättöverskådlig instrumentering
Hyttens instrumentering har en enkel och logisk design med 
bekväma och lättanvända reglage. Förarinformation ges via en tydlig 
display på instrumentpanelen. Elcentralen är placerad på skyddad 
plats i instrumentpanelens mitt med elkomponenter och säkringar. 
Lastvagnen har en separat elcentral för påbyggnadsutrustning, 
placerad vid passagerarsidans fotutrymme.

Instrumentering med bra ergonomi.
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ISO-fack och förvaring ovanför vindrutan samt förvaring under bädden.

Ställbar säng.

Stora förvaringsutrymmen
Utrymmet ovanför vindrutan utgörs av två stora jalusiförsedda 
förvaringsfack och ett mindre lockförsett i botten av den öppna 
mittsektionen. Nedanför detta utrymme finns sex ISOfack, varav 
ett är reserverat för färdskrivare, samt ytterligare ett luckförsett fack. 
Mugg och pennhållare, nätficka, utrymme för småsaker samt ett 
fack nära golvet är integrerade i instrumentbrädan. I sovutrymmet 
finns tre tidningsfack och under bädden finns flera förvaringsfack 
i olika storlekar. De två undre, yttersta på varje sida kan nås både 
innefrån och utifrån. Ytterligare förvaringsmöjligheter finns som 
tillval. 

Justerbar ratt för hög förarkomfort
Rattens lutning och höjd justeras med en fotpedal på vänster 
sida om rattröret. Höjden kan justeras inom 90 mm och lutningen 
kan justeras inom 28°. Ratten kan väljas med eller utan airbag. 
Reglage inbyggda i ratten styr säkert och behändigt telefon och 
radiofunktioner.

Bekväm och flexibel sovplats 
Hytten kan utrustas med en ställbar säng och det finns två olika 
typer av resårmadrasser för den nedre bädden. Hytten kan även 
utrustas med en kontors/dinettmodul som ger två sittplatser och 
ett uppfällbart bord. Resårmadrassen är här ersatt av fyra stycken 
dynor. På sidoväggen (förarsidan) finns också en brandvarnare 
som standardutrustning.

Behaglig arbetsmiljö med låg ljudnivå
Ljudnivån i hytten är behagligt låg. Välplacerade speglar ger god 
runtomsikt. Reglagepanel för manövrering av speglar och sidofön
ster finns integrerat i dörrpanelen på förarsidan. Hytten har en 
effektiv klimatanläggning med hög kapacitet och finns med eller 
utan luftkonditionering. Luftkonditionering med temperaturstyrning 
finns som tillval.

Ergonomiska stolar
Stolarna är ergonomiskt utformade och finns i olika utrustningsniv
åer (luftfjädring, ventilation i stolen, eluppvärmning mm). Klädsel 
finns i vinyl, textil, plysch samt läder. Som tillval finns mikrofon och 
högtalare till mobiltelefon inbyggt i det integrerade nackstödet. 
Säte med integrerat säkerhetsbälte finns som variant.

Lågt och bekvämt insteg
Insteget till Volvo FH hytten är lågt, med tre halkskyddade belysta 
fotsteg i rostfritt stål. Fotstegen har flyttats ut för att vara synliga 
inifrån hytten vilket ger ett säkert utsteg. I dörröppningen finns rejäla 
instegshandtag av lejdartyp på varje sida. För en bekvämare entré 
kan ratten fällas fram mot frontrutan.

(Alla bilder avser vänsterstyrd vagn).


