MIDI-GRAVEMASKINE

ViO82

Driftsvægt
Motorens bruttoeffekt
Gravekraft (arm)
Gravekraft (skovl)

8 200 kg
41,5 kW / 55,6 HK ved 1.900 o/min.
40.8 kN
63.5 kN

Bygravemaskinen,

der sætter nye standarder
for ydelsen
YDERST KOMPAKT

Med koncentreret teknologi og innovation byder ViO82
på en stor gravemaskinens præstation med fordelene
ved en kompakt gravemaskine.

KRAFTFULD YANMAR-MOTOR
ViO82 er udstyret med den nyeste version af Yanmar
TNV-motorerne. Det er en Yanmar 4-cylinders motor
med direkte indsprøjtning og Common Rail-system.
Denne motor er også udstyret med en kølet EGR og
et DPF, som sikrer, at maskinen lever op til EUemissionskravene. Automatisk bremsefunktion og
Eco-tilstand fås som standard.

KUN DE BEDSTE
KOMPONENTER

Den er designet i Japan med komponenter, der er kendt
for højeste kvalitet og holdbarhed i løbet af en lang
driftslevetid.

NYT HYDRAULIKSYSTEM
ViO82-hydrauliksystemet baseret på aggregeret
kraftregulering af to uafhængige stempelpumper med
variabelt flow og en retningsbestemt styringsventil
med flere kombinationer.
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NEM VEDLIGEHOLDELSE

5 dæksler eller åbninger, der letter adgangen til
komponenterne, når de skal vedligeholdes. Hurtige og
nem daglig kontrol eller vedligeholdelse.

KOMFORTABELT FØRERHUS
Opgraderet førerplads: god benplads, Yanmar
”Universal Design” sørger for øget komfort og
produktivitet, nye elektroniske instrumenter, forbedret
ergonomi og luftaffjedret sæde som standard.

NEM BETJENING
Kontrolhåndtagene er placeret ideelt for at opnå
enestående præcision i bevægelserne. ViO82 drager
fordel af forholdsreguleringen af bomsvinget via
rullekontakten, der sidder på joysticket til højre hånd.

HØJ YDEEVNE
Opgradering af drivlinjens komponenter
(hydraulikpumpe, kontrolventil): ingen kompromis
mellem kraft og kompakthed.
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UOVERTRUFFEN KOMPRIMERING

ViO82 ER DESIGNET TIL AT ARBEJDE EFFEKTIVT PÅ EN BRED VIFTE AF
ARBEJDSPLADSER, OG DEN KOMBINERER KOMPAKTHED, KRAFT, ALSIDIGHED, KOMFORT
OG PÅLIDELIGHED.

FORDELENE VED V¡O-DESIGNET
Hverken standardmodvægten eller den forreste del af den
øverste del af chassiset rager ud over båndbredden. Idet
den forreste del er designet således, at den ikke rager ud, er
ViO82 en ægte Zero Tail Swing-gravemaskine :
+ Jævnt sving, selv på trange steder
+ Pålideligt og effektivt arbejde langs mure
+ F orbedret sikkerhed for både operatøren og
sidearbejderne: hvilket er vigtigt på arbejdspladsen.
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+D
 en bagerste blinde vinkel er reduceret til et minimum:
hvilket forbedrer sikkerheden for arbejderne omkring
maskinen.

STABILITET
MAKSIMAL STABILITET OG
FORBEDRET LØFTESTYRKE
Selvom driftsvægten af ViO82 er 8.200 kg, er maskinen
også udstyret med en stor modvægt for at sikre den samme
eller en bedre stabilitet end traditionelle maskiner i samme
vægtklasse. Og det sikrer samtidigt en bemærkelsesværdig
løftekapacitet.
Derudover er ViO82 udstyret med standard-bomsving. Idet
bommen kan svinge op til 60 grader til begge sider, vender
gravemaskinen hen mod arbejdsområdet, når den graver en
grøft. Og det forbedrer effektiviteten og løftekapaciteten.

UNIKT UNDERSTEL
Understellets X-formede konstruktion af rektangulære profilrør giver enestående torsionsstivhed. Rammen er designet til at sikre
maksimal robusthed. Alle understellets komponenter er dimensioneret til at øge maskinens holdbarhed og driftslevetid og til at
nedsætte dens totalomkostninger.

5

YDELSE
På baggrund af unik erfaring og ekspertise sørger Yanmars teknologi for en fremragende ydelse, samtidigt med at der tages hensyn
til miljøet. ViO82 kombinerer kraft, fleksibilitet og nøjagtighed. Dens alsidighed gør den til den perfekte partner med henblik på at
øget produktivitet, uafhængigt af forholdene på arbejdsstedet (gravearbejde, planering, nedrivning, opfyldning osv.).

NY GENERATION AF YANMAR-MOTOR MED ELEKTRONISK STYRING
ViO82 drager fordel af den mest avancerede teknologi, der er udviklet af den førende producent af industrielle
dieselmotorer. TNV-motoren på 55,6 HK er udstyret med et Common Rail-system med direkte indsprøjtning.
Brændstofindsprøjtningen styres og finjusteres af den elektroniske styreenhed, hvilket sikrer en mere ren forbrænding og optimerede
arbejdsforhold for motoren.

ELEKTRISK KONTROLSYSTEM EGR OG DPF
Yanmars 4TNV98C-WBV1-motor er resultatet af vores kontinuerlige stræben efter at finde frem til tekniske fremskridt med henblik
på brændstofforbrug og emissioner. Med ViO82 sætter Yanmar miljøet og nedsat brændstofforbrug i fokus.
Den kølede EGR (Exhaust Gas Recirculation – recirkulation af udstødningsgas) reducerer drastisk nitrogenoxider (NOx), og DPF
(dieselpartikelfilter) renser udstødningen for partikler. Yanmar har med stor succes udviklet et eksklusivt regenereringssystem for at
reducere nedetiden i forbindelse med tilstopning og rengøring.
+ E n ECU styrer omdrejningstallet i henhold til momentet og optimerer
dermed motorbelastningen. Dermed kan brændstofforbruget nedsættes,
samtidigt med at maskinernes produktivitet øges
+ E t automatisk decelerationssystem (standard) nedsætter
brændstofforbruget yderligere ved at give motoren mulighed
for at vende tilbage til tomgang, hvis føreren ikke rører ved
betjeningshåndtagene i 4 sekunder.
+ E n Eco-tilstand (standard) styrer effektivt motorhastigheden, hvilket
sørger for et meget lavt brændstofforbrug.. Denne funktion er
særligt nyttig, når arbejdet kun kræver begrænset kraft og en lav
bevægelseshastighed. Eco-tilstanden sparer brændstof og nedsætter
driftsomkostningerne
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NYT ViPPS2i®-HYDRAULIKSYSTEM
(ViO PROGRESSIVT PUMPESYSTEM MED 2 UAFHÆNGIGE PUMPER)
ViO82-hydrauliksystemet baseret på aggregeret kraftregulering af to uafhængige stempelpumper med variabelt flow og en
retningsbestemt styringsventil med flere kombinationer.
De 2 uafhængige pumper, som styres individuelt afhængigt af belastningen, leverer kun den nødvendige mængde hydraulikvæske til
den udførte bevægelse. Dette system er nemmere at bruge for føreren, og det nedsætter tabet af hydraulisk tryk, også i forbindelse
med kombinerede bevægelser af armen og bommen. Det muliggør jævn og samtidig brug af alle funktioner.

Traditionel model

Regulering af
hydrauliksystemet
på baggrund af
motorens hastighed

Nyt hydrauliksystem

Traditionelt hydrauliksystem
Arm

Arm

Hydraulikpumpe

Hydraulikpumpe

Bom

Bom

Hydrauliktab
Hydrauliktank

Hydrauliktank

Always
maximum
Leverer supplies
altid den the
maksimalt
mulige
væskemængde,
vil sige, at
amount
of fluidhvilket
possible,
overskydende
føres tilbage
meaning
thatvæske
superfluous
fluid
tanken. to the tank.
istilreturned

Supplies only the needed quantity
Der tilføres kun den nødvendige
of hydraulic flow, reducing the
mængde hydraulikvæske, hvilket
loss
of hydraulic
mindsker
tabet afpressure.
hydraulisk tryk.

Den nye elektroniske
hydraulikpumperegulator justerer
gennemstrømningshastigheden på
baggrund af motorydelsen. På den
måde udnyttes motoren optimalt, og
maskinens ydelse forbedres..

NEM AT BRUGE
JUSTERBAR FORHOLDSREGULERING
AF HJÆLPEKREDSLØBENE
1

3

2

4

5

6

ViO82 er som standard udstyret med to hjælpekredsløb
med forholdsregulering via joysticks og kombineret med
finjustering. Forholdsreguleringen tilpasser det hydraulisk flow
til brugen af det forskellige udstyr og dets behov. Føreren har
perfekt kontrol over udstyret.

1

2

3

4

5

6

1 Styring af det første hydrauliske

hjælpekredsløb
2 Flowtilpasning af det

første hjælpekredsløb via et
potentiometer
3 Styring af det andet hydrauliske

hjælpekredsløb
4 Flowtilpasning af det

andet hjælpekredsløb via et
potentiometer
5 Motorens kraft styres elektronisk

med et potentiometer
6 Betjeningspanel i højre side (A/C

og kontakter)
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KOMFORT

STORT OG KOMFORTABELT FØRERHUS
Yanmar har gjort føreren til midtpunktet for virksomhedens designinitiativer og har udviklet konceptet ”Universal Design”,
som sørger for komfort og øget produktivitet. I kombination med mere benplads, forbedrer det førerens komfort og sikkerhed.
Betjeningselementerne og kontakterne er ergonomisk placeret og nemme at nå.

BETJENINGSPANEL
UNIVERSAL
DESIGN
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1 Signallampe

1

2

3

2 Lyskontakt

4

3 Automatisk

decelerationssystem
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5

6

7

8
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4 Eco-tilstand
5 Kørehastighedskontakt

6 Arbejdslampe
7 Vinduesviskere
8 DPF
9 Overbelastningsadvarsel
10 Hurtigkobling

LUFTAFFJEDRET SÆDE
ViO82 er som standard udstyret med et
luftaffjedret sæde, hvilket sikrer optimal komfort i
en maskine af denne vægtklasse. Det er justerbart
og forsynet med hovedstøtte, og mindsker dermed
spændinger og træthed i kroppen.

LUFTCIRKULATION
ViO82 har et klimaanlæg, som kan køre ved en behagelig
temperatur under alle vejrforhold. Ventilationsåbningerne er
placeret således, at de sørger for en ensartet temperatur i
førerhuset og perfekt afrimning af ruderne.

Luftfiltrene er let
tilgængelige, hvilket
sørger for forbedret
vedligeholdelse.

OPBEVARINGSRUM
ViO82 har mange opbevaringsmuligheder på praktiske placeringer : kop- og flaskeholder, værktøjskasse, dokumentopbevaring osv.
Føreren har alle sine personlige ejendele lige ved hånden.
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SIKKERHED
Konstruktionen af førerhuset på ViO82 er ROPS-sikkerhedscertificeret (Roll-Over Protective Structure)
i tilfælde af, at maskinen skulle rulle rundt, og har FOPS-stenslagsbeskyttelse (Falling Object
Protective Structure) niveau 1.
ViO82 er som standard udstyret med FOPS2-sikkerhedstag til øget beskyttelse under
barske forhold.

UDSYN HELE VEJEN RUNDT
De store vinduer i ViO82-førerhuset giver operatøren
fremragende udsyn rundt om maskinen. Forruden, som er
opdelt i to dele, kan trækkes helt ind, og vinduerne i højre
side er skydevinduer. Føreren kan nemt kommunikere med
andre arbejdere. Udsynet 360° rundt sørger for optimal
sikkerhed på arbejdsstedet og gør arbejdet mere effektivt.
ViO82 er udstyret med fem spejle, som hjælper føreren med
at have overblik over arbejdsområdet uden at flytte sig fra
sædet.

LED-LYGTER: EFFEKTIV
LAVENGERGIBELYSNING
For at kunne arbejde sikkert, effektivt og med
præcision i mørke, er ViO82 som standard udstyret
med 3 LED-lygter på indersiden af bommen og foran
på førerhuset. LED-teknologi giver kraftig belysning og
sænker energiforbruget, hvilket forlænger batteriets
levetid. En signallampe kan monteres bag på
førerhuset som ekstraudstyr.

TILGÆNGELIGHED
ViO82 har en stor åbning i førerhusets dør. Det gør ind- og
udstigningen nemmere og forbedrer førerens komfort og
sikkerhed betydeligt.
Ind- og udstigningen lettes yderligere af 3 håndskinner, som
er perfekt designede og placerede, så de passer til hvordan
føreren står og holder fast i dem. Et stort trin med antislipsystem bidrager ligeledes til at give føreren sikker adgang til
maskinen.
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DRIFTSSIKKER
ViO82 lever til fulde op til Yanmar-maskinernes omdømme
med henblik på kvalitet og holdbarhed. Komponenternes
storslåede tilgængelighed og hastigheden af vedligeholdelse
og rengøring gør det muligt at opnå fremragende
tilgængelighed af maskinen på arbejdsstedet. Føreren kan
have tillid til maskinens ydelse og dermed arbejde med ro
i sindet.
Understellets konstruktion og stålafdækningerne giver optimal
beskyttelse og forlænger levetiden. Slangernes placering på
arbejdsudstyret er desuden nøje tilrettelagt. Dette betyder
længere levetid og kortere nedetid.
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h
h
h

Sat Sun

1

2

8

9 10 11

3

4

12 13 14 15 16 17 18
19 21 21 22 23 24 25

i
menu

F1

F2

F3

F4

26 27 28 29 30 31

19

ViO82 er udstyret med en digital grænseflade, som giver
føreren informationer i realtid om maskinens status. Den 3,3”
store skærm er indbygget perfekt i højre betjeningsenhed,
hvor føreren har et godt udsyn til den. Grænsefladen viser
brugeren nyttige oplysninger ved hjælp af LED-lamper eller
indikatorer om vigtige elementer såsom brændstofforbrug,
brændstofmåler, kølevæsketemperaturmåler osv.
Grænsefladen hjælper kunden med overvågningen af
vedligeholdelsesintervaller og planlægningen af servicearbejde.
Den fungerer også som et diagnosesystem i tilfælde af
driftsforstyrrelser, hvor den i så fald vil vise en fejlkode og et
informationsikon på skærmen.

VEDLIGEHOLDELSE
NEM ADGANG
Det er et must, at den daglige vedligeholdelse er nem.
Der er én motorhjelm, og den er nem at åbne, og det højre
dæksel er monteret på ét hængsel, så det også er nemt at
åbne. Derved har man adgang til alle hovedelementerne:
luftfilter, kompressor, køler, påfyldningspumpe, batteri,
brændstoftank, hydraulikolietank, generator, motoroliepind,
vandudskiller, kølevæskeniveau osv. Det flade gulv letter
rengøringen.

LANGE SERVICEINTERVALLER
ViO82 er designet til at arbejde, og derfor er dens
serviceintervaller reduceret til et minimum.

11

UDSTYR
[ STANDARDUDSTYR] ]
YDELSE
4TNV98C Yanmar diesel | Direkte indsprøjtning | Dieselpartikelfilter | Motorstyreenhed (ECU) | Eco-tilstand | Automatisk
decelerationssystem | ViPPS2i-hydrauliksystem (ViO Progressive System 2-Pump Independent) | 3. og 4. hydraulikkredsløb
med forholdsregulering via et potentiometer til enden af bommen til finjustering af flowet (32 l/min - 120 l/min) |
Sikkerhedsventiler på blad-, bom- og armcylinderne | Automatisk 2. hastighed | Hurtigkobling til batteri | Ekstern
hydraulikoliemåler | SmartAssist Remote (GPS og system til administration af maskinparker) | 2 LED-arbejdslamper på
førerhuset + 1 LED-lampe indbygget i bommen.

KOMFORT
LCD-grænseflade | Justerbart og lænende sæde med stofbetræk, luftophængning og hovedstøtte | Klimaanlæg | Justerbare
armlæn | Fodstøtte | Fodpedaler med lang vandring | Forrude med 2 indtrækkelige dele | Dobbelt skydevindue i højre side |
Gennemsigtig øverste frontdel | Klapbar solskærm | Vinduesviskere | Sprinkleranlæg til forruden | Automatisk loftslampe |
Radio med USB-port | 2 x 12 V-stik | Opbevaringsbokse.

SIKKERHED OG HOLDBARHED
Håndskinner | Sikkerhedshåndtag | Sikkerhedssele med retraktor | Sikkerhedsventiler til løft + overbelastningsadvarsel  |
Nødhammer | Forankringspunkter | 5 spejle | Horn | FOPS2-sikkerhedstag | Bladcylinder forsyningsslange i to dele |
Beskyttelse af cylinderne (bom og blad) | Slanger beskyttet af slidbestandige manchetter | Dæksler med lås | Elektrisk
påfyldningspumpe.

DIVERSE
Brændstofmåler | Værktøjskasse | Værktøjssæt | Smøremiddelpumpe.

[ EKSTRAUDSTYR ]
UDSTYR OG YDELSE
Larvebånd af stål | Puder til larvebånd af stål | Lang arm (+350 mm) | Ekstra modvægt (+400 kg) | 3. og 4.
hydraulikkredsløb med forholdsregulering til enden af armen | Gribeskovlkredsløb | Hurtigkobling 150-165 bar |
Hurtigkoblere | Sæt med flade hydrauliske hurtigkoblinger | Bioolie | 1 LED-blinklygte monteret eller med magnetbund | Sæt
med 1 LED-lygte bagpå + 1 monteret signallampe | Forbedret brændsstoffiltrering.

KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED
Justerbart og lænende sæde med skaï-betræk, luftophængning og hovedstøtte | Sædebetræk | Dokumentationsboks |
Central smøring.

SIKKERHED OG HOLDBARHED
FOPS 2-frontafskærmning | Tyverisikring (nøgle/tastatur) | GPS-sporing | Kørealarm | Aftagelig batterifrakoblingskontakt.

[ UDSTYR ]
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Yanmar anbefaler det udstyr, som passer til dine behov og overholder sikkerhedsstandarderne i dit land : mekanisk
hurtigkobling, hydraulisk hurtigkobling, kraftig vipning, standard-, sorterings- eller symmetrisk skovl hydraulisk hammer,
vipperotation og meget mere.

DIMENSIONER

B
N

M
G

F

D

J

E

A‘

C

I

K
L

H

A

A Samlet længde

6 410 / 6 450* mm

H Samlet bladbredde

A’ Samlet længde med blad bagpå

6 920 / 6 960* mm

I

Samlet bladhøjde

435 mm

2 785 mm

J

Bladets strækning

1 990 mm

C Samlet bredde

2 270 mm

K Maks. løftehøjde over jorden

460 mm

D Afstand mellem trækhjul og forhjul

2 290 mm

L Maks. sænkningsdybde fra jorden

480 mm

E Længde på understellet

2 890 mm

M Minimumsfrihøjde

390 mm

F Sporvidde

1 870 mm

N Frihøjde med modvægt

700 mm

B Samlet højde

G Båndbredde

2 270 mm

450 mm

K-L

H

I

J

G
F

M
B
A

E

C
D

A Maks. gravedybde – Dozerblad løftet

4 150 / 4 500* mm

H Bom svinger fra midt til venstre

57°

B Maks. gravedybde – Dozerblad sænket

4 440 / 4 790* mm

I

Bom svinger fra midt til højre

60°

Armlængde

C Maks. rækkevidde på jorden

6 820 / 7 160* mm

J

D Maks. rækkevidde

6 960 / 7 290* mm

K Drejeradius fortil

2 470 / 2 520* mm

E Maks. lodret væg

3 800 / 4 130* mm

L Drejeradius af forreste del med bomsving

2 130 / 2 170* mm

F Maks. højde ved aflæsning

4 680 / 4 910* mm

M Drejeradius bagtil

G Maks. gravehøjde

6 790 / 7 020* mm M' Bagsvingradius med ekstra modvægt

* Med lang arm.

1 650 / 2 000* mm

1 135 mm
1 265 mm
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LØFTEKAPACITET
A

B

Aflæsning, kapacitet
forud

C

Aflæsning, kapacitet
90° til siden

Førerhus, standardarm
Dozerblad på jorden
A

(A=)

Max.

5m

Dozerblad over jorden

4m

3m

Min

(A=)

Max.

5m

4m

3m

Min

B
5m

4236 *1890 *1890

*1910 *1910

-

-

-

-

4236 *1890 *1890

*1910 *1910

-

-

-

-

4m

5088 1230 *1800 1270 *1820 *1830 *1830

-

-

-

-

5088 1230 1280 1280 1320 *1830 *1830

-

-

-

-

3m

5587 1040 *1790 1260 *1850 *2060 *2060 *2600 *2600

-

-

5587 1040 1070 1240 1300 *2060 *2060 *2600 *2600

-

-

2m

5841

-

-

940 *1790 1190 *2030 1650 *2500 2390 *3750 2680 *3800 5841

930

980

-

-

1190 1250 1640 1760 2380 2640 2660 2830

1m

5886

910 *1810 1170 *2160 1600 *2810 2230 *3860 2290 *4070 5886

900

950

1160 1200 1580 1650 2190 2350 2290 2470

0m

5730

940 *1840 1120 *2180 1510 *2890 2200 *3960 2670 *4180 5730

930

980

1130 1170 1500 1580 2200 2340 2660 2870

-1 m 5350 1040 *1840 1130 *2030 1520 *2730 2220 *3710

-

-

5350 1030 1070 1120 1160 1510 1570 2210 2370

-

-

-2 m 4680 1250 *1770

-

-

4680 1250 1310

-

-

-

-

1540 *2180 2280 *3050

-

-

1520 1640 2270 2480

Førerhus , standardarm, ekstra modvægt
Dozerblad på jorden
A

(A=)

Max.

5m

Dozerblad over jorden

4m

3m

Min

(A=)

Max.

5m

4m

3m

Min

B
5m

4236 *1890 *1890

*1910 *1910

-

-

-

-

4236 *1890 *1890

*1910 *1910

-

-

-

-

4m

5088 1390 *1800 1440 *1820 *1830 *1830

-

-

-

-

5088 1390 1450 1440 1490 *1830 *1830

-

-

-

-

3m

5587 1180 *1790 1400 *1850 *2060 *2060 *2600 *2600

-

-

5587 1180 1220 1400 1470 *2060 *2060 *2600 *2600

-

-

2m

5841 1060 *1790 1350 *2030 1860 *2500 2700 *3750 2990 *3800 5841 1060 1120 1350 1420 1860 2000 2700 3000 2990 3200

-

-

-

-

1m

5886 1030 *1810 1320 *2160 1800 *2810 2560 *3860 2600 *4070 5886 1030 1090 1320 1370 1800 1880 2520 2700 2600 2820

0m

5730 1070 *1840 1290 *2180 1710 *2890 2520 *3960 3050 *4180 5730 1070 1130 1290 1340 1710 1820 2520 2700 3050 3300

-1 m 5350 1180 *1840 1280 *2030 1720 *2730 2530 *3710

-

-

5350 1180 1230 1280 1340 1720 1800 2530 2730

-

-

-2 m 4680 1420 *1770

-

-

4680 1420 1500

-

-

-

-

1740 *2180 2590 *3050

-

-

1740 1870 2590 2830

Førerhus, lang arm
Dozerblad på jorden
A

(A=)

Max.

6m

5m

Dozerblad over jorden
4m

3m

(A=)

Max.

6m

5m

4m

3m

B
5m

4705 1370 *1720

-

-

*1710 *1710

-

-

4705 1370 1460

-

-

4m

5470 1060 *1630

-

-

1250 *1630 *1660 *1660

-

-

5470 1060 1130

-

-

3m

5930

910 *1630

-

-

1220 *1710 1740 *1910

-

-

5930

910

970

-

-

2m

6170

840 *1640 880 *1670 1170 *1900 1650 *2310 2540 *3160 6170

840

890

880

930

-

-

*1710 *1710

-

-

1250 1320 *1660 *1660

-

-

-

-

1220 1300 1740 1870

-

-

1170 1250 1650 1770 2540 2790

1m

6215

810 *1660 860 *1720 1130 *2070 1550 *2680 2340 *3850 6215

810

860

860

910

1130 1200 1550 1670 2340 2560

0m

6065

830 *1700 850 *1730 1090 *2150 1480 *2840 2250 *3990 6065

830

890

850

900

1090 1160 1480 1600 2250 2470

900 *1710

-

-

1070 *2070 1460 *2770 2240 *3880 5715

900

960

-

-

1070 1150 1460 1570 2240 2460

-2 m 5102 1060 *1680

-

-

1090 *1770 1470 *2350 2270 *3320 5102 1060 1130

-

-

1090 1160 1470 1590 2270 2490

-1m 5715

Førerhus , lang arm, ekstra modvægt
Dozerblad på jorden
A

(A=)

Max.

6m

5m

Dozerblad over jorden
4m

3m

(A=)

Max.

6m

5m

4m

3m

B
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5m

4705 1540 *1720

-

-

*1710 *1710

-

-

4705 1540 1650

-

-

*1710 *1710

-

-

4m

5470 1200 *1630

-

-

1410 *1630 *1660 *1660

-

-

5470 1200 1280

-

-

1410 1500 *1660 *1660

-

-

3m

5930 1050 *1630

-

-

1380 *1710 *1910 *1910

-

-

5930 1050 1110

-

-

1380 1470 *1910 *1910

-

-

2m

6170

-

-

960 *1640 1010 *1670 1340 *1900 1860 *2310 2870 *3160 6170

960

-

-

1030 1010 1070 1340 1430 1860 2000 2870 3140

1m

6215

940 *1660 990 *1720 1290 *2070 1760 *2680 2660 *3850 6215

940

1000

990

1050 1290 1380 1760 1900 2660 2920

0m

6065

960 *1700 980 *1730 1250 *2150 1700 *2840 2570 *3990 6065

960

1020

980

1040 1250 1340 1700 1830 2570 2830

-1 m 5715 1040 *1710

-

-

1210 *2070 1600 *2770 2370 *3880 5715 1040 1110

-

-

1210 1290 1600 1720 2370 2610

-2 m 5102 1220 *1680

-

-

1250 *1770 1680 *2350 2590 *3320 5102 1220 1300

-

-

1250 1340 1680 1820 2590 2850

[D
 ataene i denne tabel repræsenterer løftekapaciteten i henhold til ISO 10567. De omfatter ikke skovlens vægt og svarer til 75 % af den maksimale statiske vippebelastning af 87 % af den hydrauliske løftekapacitet. Data mærket med * er løftestyrkens hydrauliske begrænsning. ]

SPECIFIKATIONER
[ VÆGT +/- 2 % (EN-STANDARDER) ]
Model med førerhus/larvebånd af gummi
Model med førerhus/larvebånd af stål
Med ekstra modvægt
Med FOPS II-beskyttelse (forrude)

Transportvægt*

Driftsvægt*

Jordtryk (kgf/cm²)

8 125 kg
8 185 kg

8200 kg
8260 kg

0,36
0,37
-

+ 400 kg
+ 44 kg

[ MOTOR ]
Type
Brændstof
Nettoeffekt
Bruttoeffekt
Slagvolumen
Maksimalt moment
Køling
Starter
Batteri
Generator

4TNV98C-WBV1
Diesel
39,3 kW/52,7 HK ved 1.900 o/min.
41,5 kW/55,6 HK ved 1.900 o/min.
3,318 l
229 – 241 N.m
Vandkøling
12 V - 3 kW
12 V – 115 Ah (i 20 timer)
12 V – 80 A

[ HYDRAULIKSYSTEM ]
Maksimalt tryk
1 variabel stempelpumpe
1 variabel stempelpumpe
1 tandhjulspumpe til styreledning

258 bar
124,6 l/min
124,6 l/min
19 l/min

PTO
2-vejs
1-vejs

Teoretiske data
Tryk (bar)
Flow (l.min-1)
0 – 245
44,6 - 121
0 – 245
44,6 - 121

Olieflowet
mindskes, som
trykket stiger

[ YDELSE ]
Kørehastighed
Svinghastighed
Gravekraft (arm)
Gravekraft (skovl)
Stigningsevne
Støjniveau (2000/14/EF & 2005/88/EF)

2,5 / 5 km/h
9,4 o/min.
40,8 kN
63,5 kN
25°
Lwag: 98 dBA ; Lpag: 78 dBA

[ UNDERSTEL ]
Antal overruller
Antal underruller
Båndspændesystem

1
5
Smørecylinder

[ KAPACITET ]
Brændstoftank
Kølervæske
Motorolie
Hydrauliktank
Hydrauliktank

115 l
9l
10,5 l
116 l
60 l

SERVICEINTERVAL
[ Skift af motorolie og filter : 500 timer (1.) / hvert år ] [ Skift af brændstoffilter : 500 timer ] [ Skift af hydraulikoliefilter : 1.000
timer ] [ Skift af hydraulikoliereturfilter : 500 timer ] [ Skift af kølervæske : 2.000 timer ] [ Rensning af partikelfilter : 3.000
timer ] [ Skift af partikelfilter : 9.000 timer ]
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