
Volvo Bussar. Driving quality of life

Volvo 9000-serien



För passagerarna

Att färdas i en turistbuss från Volvo betyder att dina 

passagerare blir väl omhändertagna. Detta sker både 

genom en verkligt bekväm och behaglig interiör, men även 

genom vårt sanna engagemang för att erbjuda en säker 

och trygg resa – från dess skyddande konstruktion och 

optimerad prestanda till världsledande aktiva system för 

förarassistans. Med våra turistbussar kan du erbjuda en 

resa i klassisk säkerhet från Volvo.

En kraftfull förarupplevelse

Att köra de nya turistbussarna från Volvo är en sensationell 

upplevelse. Perfekt placerad i det nya förarutrymmet får du 

den där speciella känslan av absolut kontroll. Med den nya 

motorn med upp till 500 hk och uppdaterad I-Shift-

växellåda med ännu snabbare växling får du omedelbar 

tillgång till all kraft du behöver redan vid låga varvtal. 

Volvo Coach-serien erbjuder förstklassig komfort, enastående mångsidighet och Volvos 
genuina säkerhetsegenskaper – och nu dessutom en ännu kraftfullare och effektivare 
drivlina som kan spara upp till 9 % av dina bränslekostnader. Dina förare kommer att 
uppskatta det nya förarutrymmet och dina passagerare den förbättrade åkkomforten. 

Redo för alla  
utmaningar



Bränslebesparing och biobränsle 

Den nya 13-litersmotorn och drivlinan omfattar 

bränslebesparande teknik från Volvo, som alla bidrar till att 

sänka bränsleförbrukningen med upp till 9 % jämfört med 

föregående motor. Ett motorutrymme med ny design och 

ett unikt kylsystem som drivs av elektriska fläktar och lägre 

varvtal vid lägre hastigheter är bara två exempel. Motorn 

finns i tre olika effektnivåer, från 420 till 500 hk. För en 

förbättrad miljöprestanda kan samtliga drivas med HVO-

bränsle, och versionerna med 460 respektive 500 hk även 

med biobränsle. 

Ny generation I-Shift

Volvos legendariska 12-växlade I-Shift-växellåda har 

förfinats ytterligare och optimerats för en effektiv 

långdistansdrift. Snabbare växlingar och minskad intern 

friktion hjälper till att hålla tempot – och sparar bränsle.

I-See

En ny dimension bland farthållare. I-See anpassar sig till 

din rutts topografi och justerar proaktivt acceleration och 

växlingar för att optimera bränsleekonomin.

Dynamisk chassisänkning

När denna funktion är aktiv sänker den hela karossen med 

20 mm när hastigheten överstiger 80 km/h. Den 

aerodynamiska effekten ger en bränslebesparing på 

upp till 2 %. Dynamisk chassisänkning finns inte hos 

9700 DD.

Mer kraft – mindre bränsle.



Volvo 9900 – en 
premiumupplevelse för alla
Hela Volvo 9900 handlar om lyx. Redan på långt håll utstrålar Volvo 9900 attityd, elegans 
och säkerhet. Premiumkänslan är lika stark på insidan. Överlägset materialval, fint 
utformade detaljer och klädsel, bekväma säten, perfekt klimat och en mycket avkopplande 
atmosfär. En turistbuss för den ultimata resan.



Prisbelönt design – mycket mer än bara styling

Volvo 9900 har utformats för att förkroppsliga den 

komfort och lyx en passagerare kan förvänta sig. Utöver 

styling ger bussarnas design även förbättrad aerodynamik 

och bättre stabilitet vid höga hastigheter. Detta är en 

design som vunnit otaliga priser, däribland det 

prestigefyllda internationella Red Dot Award för 

produktdesign 2019.

Ren förarnjutning

Volvo 9900 har ett nytt dynamiskt instrumentkluster med 

flera vyer, ny ratt, ny och mer funktionell klimatpanel, en 

perfekt fjädrad förarstol och digitala ytterspeglar som 

tillval. Helt enkelt en harmonisk och professionell design 

med allt inom bekvämt räckhåll.

Dina passagerares förstaval

Detta är turistbussen för de mest krävande passagerarna, 

som bekvämt får ta plats, omgivna av noga utvalda 

material, elegant klädsel och harmoniska färgscheman. 

Volvo 9900 ger en unik sikt tack vare dess lutande 

fönsterlinje och lutande golv på biografvis. Ett perfekt 

klimat och förstklassigt infotainmentsystem med nya och 

större 21,5-tums HD-skärmar kompletterar bussen för en 

perfekt färd.

Färdas med klassisk säkerhet från Volvo

Varje fordon från Volvo har inbyggd säkerhet redan från 

början. Volvo 9900 är fullspäckad med avancerade 

säkerhetssystem som hjälper föraren förebygga olyckor. 

Givetvis kan samtliga passagerarsäten dessutom utrustas 

med trepunktsbälten. För yngre passagerare finns ISOFIX-

fästen och bältesstolar, och vi kan även erbjuda inbyggda, 

bakåtvända barnstolar.



För all långdistanstrafik

Kärnan hos Volvo 9700 är flexibiliteten. Den kan anpassas 

för all möjlig verksamhet och till och med göra det möjligt 

för dig att växla mellan vardagsavtal och helgcharter. Den 

erbjuder fyra olika motorklasser och finns i tre olika 

längdutföranden, men samtliga modeller delar den 

övergripande designen och de aerodynamiska 

egenskaperna hos Volvo 9900. Lägg därtill ett flertal olika 

interiöralternativ och smarta paket som kombinerar 

funktion och tjänster på ett helt nytt sätt.

Designad med föraren i centrum

Välkommen att ta plats på vad vi anser vara den bästa 

bussförararbetsplatsen på marknaden. Ett helt nytt 

dynamiskt instrumentkluster med flera vyer, ny ratt, ny och 

mer funktionell klimatpanel, en perfekt fjädrad förarstol 

och möjlighet till digitala ytterbackspeglar. Lägg till det 

klassledande kontroll och vägkänsla. 

Volvo 9700 – flexibilitet för all 
långdistanstrafik
Volvo 9700 är vår mest mångsidiga turistbuss hittills. Oavsett verksamhet kommer dina 
passagerare att få uppleva komfort och säkerhet, samtidigt som du får avnjuta en högre 
produktivitet. Volvo 9700 finns i två basversioner, Superior och Select, som båda delar 
samma förbättrade bränsleeffektivitet, klassledande säkerhetsnivå och legendariska 
körkänsla. Den rätta bussen för alla dina resor.



Superior – för premium- och chartertrafik

Utrustningsnivån hos Superior har utformats för företag 

inom premium- och chartertrafik. Generösa utrymmen, ett 

flertal alternativ för säteskomfort, förstklassiga material 

och val mellan olika färgprogram. Till det kan du lägga ett 

antal olika infotainmentsystem och utrustning för 

förfriskningar som gör att du kan garantera dina kunder en 

förstklassig färd.

Select – effektiv linjetrafik i Volvoklass

Utrustningsnivån hos Select är perfekt för korta och 

mellanlånga trafikbehov med hög kapacitet. Den är en av 

marknadens mest flexibla dubbeldäckare och erbjuder 

i princip ett obegränsat antal sätesutformningar. Bussen 

finns i ett antal olika längder och kan skräddarsys för att 

leverera en kvalitetsupplevelse för upp till 100 passagerare, 

för att färdas komfortabelt och med klassisk säkerhet från 

Volvo.

Volvo 9700 dubbeldäckare – 
skräddarsydd för ditt företag
Ta ett kliv uppåt i komfort, säkerhet och premiumupplevelse. Volvo 9700 DD är en extremt 
flexibel dubbeldäckare som erbjuder imponerande kapacitet och möjligheter för olika typer 
av trafik. Den finns i två basversioner – Superior och Select. Gör bara ditt val, så 
skräddarsyr vi bussen för att matcha just dina specifika krav.



Stabilitet och kontroll

Den nya busserien 9000 har en ny 

och mer stabil fjädring. Tillsammans 

med en kort svängradie och 

Volvo Dynamic Steering förbättrar 

serien manövrerbarhet och 

förarkontroll.

Volvo Dynamic Steering

En teknik som förbättrar styrrespons 

och precision. Den minskar 

belastningen på förarens axlar, nacke 

och armar och ger samtidigt stabilitet 

och åkkomfort för dina passagerare. 

Volvo Dynamic Steering finns inte på 

9700 DD.

Förarvarningssystem

Säkerheten börjar med föraren. 

Förarvarningssystemet känner av om 

du är distraherad eller sömnig, och 

signalerar då att det är dags för 

en paus.

Arbetsmiljön omsluter dig och har ett nytt dynamiskt 
instrumentkluster med flera vyer och ny ratt.

Förstklassig förarmiljö
Volvos bussar är kända för enastående förarmiljöer med överlägsen ergonomi. 
Volvo 9000-serien omfattar en ny förarplats med harmonisk, funktionell design och allt 
på bekvämt avstånd. 



Den helt nya Volvo D13K-drivlinan

Volvos 13-litersmotor är en av världens mest betrodda 

kraftkällor på området för tunga fordon. Motorn med 

sin fantastiska kapacitet ingår nu i vårt bussortiment 

och erbjuder helt nya nivåer bränsleeffektivitet, solida 

kraft- och vridmomentresurser samt längre serviceintervall. 

Dessutom är den certifierad för såväl HVO som 

biodiesel i valfri blandning, vilket ytterligare bidrar 

till att minska utsläppen.

Nytt unikt kylsystem

Volvos turistbussortiment har ett nytt, unikt kylsystem. 

Dubbla radiatorer på motsatta sidor av motorn försörjs av 

energisnåla elektriska fläktar. Detta gör det möjligt för oss 

att kontrollera och reglera en låg, jämn temperatur 

i motorutrymmet oavsett klimat – från arktisk kyla till 

medelhavsvärme.

Ny generation I-Shift

Volvo 9000-serien innefattar den nya G-versionen av 

Volvos legendariska I-Shift-växellåda. Snabbare växlingar, 

lägre intern friktion och programvara som optimerats 

för långfärds-, charter- och linjetrafik bidrar till att 

spara bränsle.

Utsläppsrapporter

Med Volvo Connect kan du följa upp ett flertal mått hos 

ditt fordons prestanda. Miljörapporten ger dig en komplett 

överblick över fordonens utsläpp.

Spara upp till 9 % bränsle

Att hålla motorn på de mest ekonomiska varvtalen beroende 
på situation sparar bränsle. Volvos D13K-drivlina har nya 
optimerade utväxlingsförhållanden, vilket hjälper till att hålla 
motorvarvtalet inom det ekonomiska spannet.



Anslut till produktivitet
Drifttid är nummer ett. Med Volvos utbud av uppkopplade tjänster och omfattande nätverk 
för service och reservdelslogistik kommer dina fordon att tillbringa mer tid på vägen. 
Och med våra servicekontrakt kan ditt underhåll optimeras för varje enskild buss.

Volvo Connect 

Med Volvo Connect kan du spara bränsle, öka effektiviteten, 

säkra drifttiden, öka säkerheten och öka lönsamheten. 

Volvo Connect är ett system för att hantera din bussflotta 

och din portal till alla Volvo Bussars tjänster. Rapporter, 

fordonshantering, positionering och körprofil hjälper dig att 

förbättra produktiviteten. Volvo Connect innefattar även vår 

unika geofencingtjänst Zone Management och en rad 

verkstadstjänster.

Längre serviceintervall

Med den nya 13-litersmotorn förlängs serviceintervallen, 

primärt tack vare de elektriska fläktarna och det unika 

kylsystemet. Temperaturen hålls nere och jämn oavsett 

förhållanden och motorn får arbeta under optimala 

förhållanden. 

Serviceavtal

Bussens drifttid är nyckeln till lönsamhet, och med våra 

drifttidstjänster och tjänstekontrakt får dina bussar rätt 

underhåll och reparationer i rätt tid – utan att avbryta din 

verksamhet.



Fakta

Bromsar

Kollisionsvarnare med nödbroms (CW-EB). Volvo elektroniskt styrda skivbromsar (EBS) och elektronisk stabilitetskontroll (ESC). Volvo Engine Brake 
(VEB) och Brake Blending-funktion.

Förarmiljön

Rymlig förarmiljö med stora möjligheter till egna inställningar för bästa möjliga ergonomi och komfort. Instrumentkluster med förbättrat HMI. 

Mått och vikt

Modell 9700 2-axlars 9700 3-axlars 9700 DD 3-axlars 9900 2-axlars 9900 3-axlars

Längd (m) 12,4–13,1 13,1–15,0 13,0–14,8 12,4 13,1-13,9

Bredd (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Höjd (m) 3,65 3,65 4,0–4,2 3,85 3,85

Tillåten totalvikt (kg) 19 500 26 500 26 500 19 500 26 500

Passagerarkapacitet

Antal sittplatser 47–65 beroende på version och komfortnivå Upp till 100 48–57 beroende på version och komfortnivå

Passagerarstolar Passagerarsäten finns i flera komfortnivåer. Tillval: Barnstol och bälteskudde.

Drivlina

Utsläppsstandard Euro 6

Motor Sexcylindrig rak Volvo D13K-dieselmotor med common rail-insprutning.

Effekt (hk)
420, 460 eller 500* 

*460 och 500 hk-motor som är godkänd 

för biodiesel

460 eller 500 420, 460 eller 500

Vridmoment (Nm) 2 100, 2 300 eller 2 500 2 300 eller 2 500 2 100, 2 300 eller 2 500

Växellåda Volvo I-Shift, automatiserat växlingssystem med integrerad retarder. Oljevärmare för växellådan finns som tillval.
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volvobuses.com
Utrustning som visas eller nämns i broschyren finns eventuellt endast som tillval eller tillbehör och kan variera mellan olika länder.  

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra produktspecifikationerna.


