MEDI-GRAVEMASKINE

SV120

Indsatsvægt
Nettoeffekt
Skovlkapacitet
Gravekraft (arm)
Gravekraft (skovl)
Rækkevidde

11 300 – 12 500 kg
85 kW
149 – 477 l
61,0 kN
81,5 kN
7.99 – 8.65 m

Partner til din succes
YDERST KOMPAKT
Yanmar medi-gravemaskiner udfylder hullet mellem
minigravemaskiner og store gravemaskiner. SV120-maskinen
på 11,3 - 12,5 tons er lige så effektiv, nem at styre og
komfortabelt udstyret som en stor gravemaskine. Den har
også alle fordelene ved et kompakt design med en kort
bagende – uanset om det gælder arbejde på en byggeplads i
byen, vejarbejde eller håndtering af materialer.

MOTOR
Den kraftfulde, økonomiske og miljøvenlige motor
på SV120 er i overensstemmelse med standarderne
EU fase IV B/EPA Tier 4 Final, hvilket sikrer nedsat
brændstofforbrug og lavere emissioner.

KOMPONENTERNES KVALITET
Komponenterne er udviklet i Europa og kendt for deres
fremragende kvalitet. Komponenternes design og ydelse gør
det muligt at udføre krævende byggearbejde og sørger for en
lang driftslevetid.

SMART CONTROL
Smart Control-systemet øger effektiviteten.
Føreren bestemmer gravemaskinens optimale
ydelse til forskellige anvendelser. Det minimerer
tab af energi eller tid.

LUDV-HYDRAULIKSYSTEM
Hydrauliksystemet på SV120 forbedrer finbetjeningen og den nøjagtige ydelse. Maskinens funktioner er tilknyttet forskellige
hastigheder og bevægelsesretninger, hvilket sørger for forbedrede arbejdsforløb. Det sørger for mere effektivitet og en
større ydelse, og nedsætter samtidigt brændstofforbruget. Takket være de fire uafhængige styrekredsløb er SV120 endnu
mere effektiv med monteret udstyr.
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HØJ YDEEVNE
Forbedring af drivlinjens komponenter (hydraulik,
fordelermotor, pumpe): det er ikke nødvendigt at vælge
mellem kraft og kompakthed. Yanmars kunder kan dermed
udføre krævende opgaver på byggepladsen under trange
forhold.

NEM VEDLIGEHOLDELSE
For at sikre at din SV120 hurtigt er driftsklar igen, er alt
reparations- og vedligeholdelsesarbejde på maskinen så
enkelt som muligt. De daglige opgaver kan udføres på
jorden, hvilket sparer tid.

FØRERHUS
Komfort i førerhuset: Yanmars højtydende førerhus byder
på et fremragende udsyn, masser af plads og tydeligt
arrangerede instrumenter. Det hjælper føreren med at
koncentrere sig om arbejdet – også på de krævende dage.

BRUGERVENLIG
SV120 er forsynet med en række udstyr, som
muliggør nøjagtig, bekvem og produktiv styring
af maskinen: Smart Control, fingerspidsbetjening
og multifunktionelle joysticks sørger for optimal
håndtering og en produktiv arbejdsdag.
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KRAFT OG EFFEKTIVITET
FORBEDRET STRØMKABEL
MOTOREN
Medi-gravemaskinen SV120 drives af en motor, der er i
overensstemmelse med standarderne EU fase IV/EPA Tier
4 Final. Efterbehandling af udstødningsgassen reducerer
de forurenende stoffer med op til 90 %, og det samme
gælder for kvælstofoxider (NOx), kulbrinte (HC) og partikler.
Det opnår vi ved hjælp af et forbedret forbrændings- og
indsprøjtningssystem og en dieseloxidationskatalysator
(DOC). Motoren har ikke brug for et partikelfilter.

DEN REVERSIBLE BLÆSER
Den hydraulisk styrede reversible blæser er
temperaturreguleret. Køleydelsen tilpasses automatisk
til behovet for køling. Blæseren kører kun, når det er
nødvendigt, og det sparer på brændstoffet og beskytter
maskinen. Føreren kan slå blæseren til manuelt, hvis det er
nødvendigt. Den kan renses ved at reversere blæseren enten
automatisk eller manuelt.

AUTOMATISK DECELERATIONSSYSTEM
Det automatiske decelerationssystem (ekstraudstyr)
nedsætter brændstofforbruget. Hvis der ikke er nogen
aktivitet, skifter motoren automatisk til tomgang, hvilket
nedsætter emissionerne og driftsomkostningerne.

HYDRAULIKSYSTEM MED FIRE
UAFHÆNGIGE KREDSLØB
Takket være de fire uafhængige hydrauliske kredsløb er medigravemaskinen SV120 endnu mere effektiv med monteret udstyr.
Føreren kan betjene en vippedrejeanordning med et hydraulisk
hurtigkoblingssystem og et hydraulisk styret udstyr, såsom en
sorteringsgrab, en asfaltskærer eller en fræsesnegl. Styrekredsløbene
påvirker ikke hinanden. Alle arbejdsprocesser og funktioner kan
udføres samtidigt og uafhængigt af hinanden. Takket være den
servostøttede styring er arbejdsprocesserne trinløse og bekvemme.

BETJENING AF MONTERET UDSTYR
Den hydrauliske pumpe har en tilførselshastighed på ca. 120 l/min til
drift af monteret udstyr. Maskinen opnår hurtigere arbejdsprocesser,
og det sørger for øget produktivitet.

CYLINDERE
Alle cylindere har endepositionsdæmpning, der sørger for et lavt
vibrationsniveau under arbejdet. For at beskytte dem mod skader er
bomcylinderne topmonterede.

KNICKMATIK®
Muligheden for at vippe bommen til siden muliggør arbejde på meget
trange byggepladser. Den totale knækvinkel er 108°.
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+ Det
 er muligt at arbejde over hele sporbredden i begge sider uden
at flytte maskinen. Knickmatik®-cylinderne er beskyttede mod
skader i tilfælde af sammenstød

UNDERSTEL
Et understel med et godt design danner grundlaget for godt arbejde. Understellet på SV120 er
kendetegnet ved et ekstremt robust design, stor stabilitet, kraftfulde køreegenskaber og individuelle
konfigurationer, der passer til den opgave, der skal udføres.

LARVEBÅND OG KØREEGENSKABER
Larvebåndene af gummi, der er monteret som standard, er den
rigtige løsning til din byggeplads. Det store kontaktareal, der
opstår på grund af deres design, sørger for en komfortabel kørsel.
Larvebånd af stål fås som ekstraudstyr til særlige anvendelser.
Uafhængige larvebåndsmotorer, der kan styres enkeltvis, sørger for
nøjagtig manøvrering.

AUTOMATISK GEARSKIFT
Den automatiske transmission udfører automatisk, trykreguleret
omskiftning mellem hastighedsområderne – hvilket er særligt
praktisk i forbindelse med sorteringsarbejde.

DOZERBLAD
Bladets afrundede form sørger for fremragende bevægelse af
materialet i forbindelse med planeringsarbejde. Den valgfri
flyderstilling sørger for ekstra støtte. Derudover tilbyder Yanmar
et ekstra bredt dozerblad, som er perfekt tilpasset til sporbredden.
Ved rydning af byggepladser kan arbejdet med skovlen eksempelvis
udføres direkte mod bladet.
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NEM AT BRUGE
Tydelig præsentation sørger for optimal betjening af maskinen: det enkle og effektive instrumentpanel gør det muligt for alle
førere at betjene maskinen på produktiv og pålidelig vis. Alle betjeningselementer er brugervenlige og nøjagtigt tilpasset til de
forskellige arbejdsprocesser.

SMART CONTROL
Smart Control giver føreren maksimal kontrol over gravemaskinen. Mange af gravemaskinens funktioner kan tilpasses nøjagtigt
til føreren og byggepladsen. Det gør betjeningen af gravemaskinen mere effektiv og produktiv.

+H
 ydraulikstyrekredsløbene kan betjenes hurtigt.
Styrekredsløbenes tilførselshastighed tilpasses procentvist
via søjlediagrammet, afhængigt af anvendelsen og det
monterede udstyr, også under uafbrudt drift
+ Eco-funktionen aktiveres ved tryk på en knap
+ K limakontrol : Opvarmnings - og afrimningsfunktionerne
kan tilpasses nøjagtigt til de ønskede forhold, automatisk
klimaanlæg fås som ekstraudstyr

NØJAGTIG FINGERSPIDSBETJENING
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Med fingerspidsbetjeningssystemet er den elektroproportionale
betjening af de hydrauliske funktioner ekstra nem takket
være et drejehjul på joysticket. Dermed kan føreren regulere
olieflowet fra “nul” til “fuld” ekstremt nøjagtigt, hvilket gør det
nemmere at styre monteret udstyr såsom en gribeskovl, en
drejeskovl eller en fejekost.

FØRERPLADS
Førerhuset er designet med hensyn til førerens komfort og
produktivitet med støj- og vibrationsdæmpning, og det er ROPS /
FOPS - godkendt.

DISPLAY OG INSTRUMENTER
For at opnå et bedre overblik og mere bekvemmelighed – er arbejdsfunktionerne og
oplysningerne om maskinen placeret centralt og overskueligt. Oplysningerne vises som
på en smartphone. Layoutet på den antireflektrerende skærm på 7 tommer er meget
tydeligt og bruges også som skærm til bakkameraet, der fås som ekstraudstyr.

TASTATURET
De ekstra brede knapper gør betjeningen nem og sikker, også med handsker på.
Det kan også bruges til at betjene den elektroniske startspærre, der fås som
ekstraudstyr.

SIDEVINDUET
På den udvidede model sørger sidevinduet med manuel skydemekanisme og særlig ventilationsstilling for meget behagelig
ventilation af førerhuset. Ventilationsstillingen er en smart løsning, som ikke lader vand trænge ind i førerhuset, heller ikke når
det regner og blæser.

FØRERHUS I PREMIUM UDGAVE
Du kan tilpasse din medi-gravemaskine nøjagtigt til dine behov med en bred vifte af komfortabelt premiumudstyr såsom et
førersæde med luftaffjedring.

BAKKAMERA
SV120 udstyret med et bakkamera som standard. Det sørger ikke kun for mere sikker kørsel bagud, det giver også et bedre
udsyn over situationen, når maskinen vendes.
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VEDLIGEHOLDELSE
NEM ADGANG

Alt hvad der er forbundet med vedligeholdelse af maskinen er beregnet til at være så enkelt som muligt, så din SV120 hurtig er
driftsklar igen.
+ Tankning af maskinen udføres nemt og hurtigt via den let tilgængelige serviceflap
+M
 otorhjelmen et let at åbne takket være de store gasstøttede fjedre. Starter, vekselstrømsgenerator, batteri, indsprøjtningspumpe
samt brændstof - og lufttilter er let tilgængelige
+ E t servicebånd med det centrale elektriske anlæg er indbygget i servicestigen: alle relæer og sikringer er derfor nemme at nå fra
jorden. Flappen kan åbnes uden værktøj
+D
 er er ikke monteret nogen hydrauliske hovedkomponenter under førerhuset. Det er ikke nødvendigt at vippe førerhuset – men det
er muligt, hvis der er brug for det

DIAGNOSESTIK
Diagnosestikket til motorens og maskinens data gør
vedligeholdelse og service hurtigere takket være bedre
kommunikation mellem menneske og maskine. “Can
bus” - data vises på displayet.
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SKRÆDDERSYET TIL DIT JOB

For at kunne levere en gravemaskine, der passer til jobbet, tilbyder Yanmar en lang
række udstyrspakker og ekstraudstyr. Brug af udstyr, der er skræddersyet til jobbet, øger
produktiviteten, mindsker slitagen og beskadigelsen.

BOMMODELLER
MONOBLOC - BOMME
Monobloc - bommen opnår ekstra hurtige driftsprocesser. Det robuste design sørger for, at den også kan klare tunge læs.
Medi - gravemaskinen SV120 kan leveres med en stikarm, der giver en større rækkevidde.
+ Monobloc-bom med stikarm 2.000 mm
+ Monobloc-bom med stikarm 2.350 mm

TODELTE LEDDELTE BOMME
Med en fremragende lodret gravedybde, lang rækkevidde og stor aflæsningshøjde dækker den leddelte bom en lang
række forskellige behov.
+ TPA-bom med stikarm 2.000 mm
+ TPA-bom med stikarm 2.350 mm
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UNDERSTEL
LARVEBÅNDSMODELLER
Afhængigt af terrænet og anvendelsen:
+ Larvebånd af gummi – til asfalt og blød jord
+ Standardlarvebånd af stål – robuste i krævende terræner
+ Brede larvebånd af stål – lavere jordtryk ved arbejde på blød jord
+ Det kombinerede “Roadliner”-larvebånd er velegnet til meget forskellige typer terræn
For at mindske omkostningerne skal kun de gummibelagte stålplader udskiftes, når de er nedslidte – og ikke
hele larvebåndet.

BLADMODELLER
Flyderstilling.
Ekstra bredt dozerblad: 2.800 mm.

UDSTYRET
STOR ALSIDIGHED TAKKET VÆRE EN LANG RÆKKE EKSTRAUDSTYR OG MONTERET UDSTYR
Testet i praksis:
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Skovl til let materiale
Standardskovl
Skovl til rensning af grøfter
Drejeskovl
Hydrauliske skæreenheder
Skæretand
Adapter til tryklufthammer
Lastkrog
Lastkrog til påskruning
Mekanisk hurtigkoblingssystem
Hydraulisk hurtigkoblingssystem
Pallegafler

DIMENSIONER

G

J

F
C

L

D
E

I

K

I

M

K

N

M

N

B

B

ARBEJDSOMRÅDER OG DIMENSIONER : MONOBLOC-BOM OG TPA-BOM

G

H

J

L

H

D
E

F
C
A’
A

A'
A

Monobloc-bom

TPA-bom

A Total længde

7 640 mm

7 070 mm

A’ Total længde med skovl bagpå

7 290 mm

6 730 mm

I

Total skovlhøjde

B Total højde

2 750 mm

2 750 mm

J

Skovlafstand

Monobloc-bom

TPA-bom

2 500 mm

2 500 mm

H Total skovlbredde

515 mm

515 mm

2 050 mm

2 050 mm

C Total bredde

2 500 mm

2 500 mm

K Maks. skovlhøjde over jorden

525 mm

525 mm

D Larvebåndets længde på jorden

2 630 mm

2 630 mm

L Maks. skovldybde

365 mm

365 mm

E Understellets længde

3 410 mm

3 410 mm

M Minimum fri højde fra jorden

435 mm

435 mm

F Bane

2 000 mm

2 000 mm

N Fri højde med modvægt

925 mm

925 mm

500 mm

500 mm

G Larvebåndets bredde

K
K

I

B

B

0

F

F

J

G

G

J

H

A

A

E

E

L

C

C

D

D

Monobloc-bom

TPA-bom

Monobloc-bom

TPA-bom

A Maks. gravedybde - hævet skovl

4 300 / *4 640 mm 4 550 / *4 900 mm

G Maks. skærehøjde

7 230 / *7 430 mm

8 000 / *8 300 mm

B Maks. gravedybde - sænket skovl

4 560 / *4 910 mm 4 700 / *5 050 mm

H Bomsving mod venstre

54°

54°

C PMaks. graverækkevidde på jorden

7 780 / *8 110 mm

8 210 / *8 510 mm

I

Bomsving mod højre

54°

54°

D Maks. graverækkevidde

7 990 / *8 310 mm 8 300 / *8 650 mm

J

Armlængde

2 000 / *2 350 mm

2 000 / *2 350 mm

E Maks. lodret væg

2 900 / *3 230 mm 3 910 / *4 230 mm

K Venderadius fortil

3 215 mm

3 560 mm

F Maks. aflæsningshøjde

5 130 / *5 330 mm

L Venderadius bagtil

1 600 mm

5 800 / *6 100 mm

1 600 mm
* Stikarm 2 350 mm
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DIMENSIONER OG
LØFTEKAPACITET

2660

3090

1600

1600

Fig. 1:
Arbejdsområde

2700

2700

Fig. 2:
Transportstilling

6820

7335

Sænket skovl

Hævet skovl

Tipbelastning,
til siden 90°

Tipbelastning, fortil

Monobloc-bom med stikarm 2.000 mm

3m

3,0 m
1,5 m
0,0 m
- 0,6 m

--------4.20 / *4,50 3.70 / *3,80
3.90 / *4,20 3.30 / *3,60
*5,60
*3,80
*4,90
*3,70

4m
3,20 / *2,40
2,90 / *2,20
5,40 / *4,30
3,00 / *3,20
5,60 / *5,10
2,80 / *3,00
5,80 / *5,10
2,90 / *3,00

Læsseradius fra midten af tandkransen
5m

3,00 / *2,40
2,50 / *2,40
2,40 / *2,60
2,20 / *2,50
2,30 / *2,40
2,10 / *2,30
2,30 / *2,40
2,10 / *2,40

2,60 / *2,10
2,10 / *1,90
3,50 / *3,00
2,10 / *2,30
4,00 / *3,60
2,00 / *2,10
4,00 / *3,60
2,00 / *2,10

1,90 / *2,00
1,80 / *2,00
1,80 / *1,90
1,60 / *1,80
1,60 / *1,80
1,50 / *1,70
1,60 / *1,80
1,50 / *1,70

6m

2,40 / *2,00
1,70 / *1,70
2,80 / *2,40
1,60 / *1,70
2,70 / *2,80
1,50 / *1,60
3,10 / *2,80
1,50 / *1,60

1,40 / *1,50
1,30 / *1,50
1,30 / *1,40
1,20 / *1,40
1,30 / *1,40
1,10 / *1,30
1,30 / *1,40
1,20 / *1,30

3m

1,5 m
0,0 m
- 0,6 m

2,20 / *1,90
1,30 / *1,40
2,50 / *2,10
1,20 / *1,30
2,70 / *2,10
1,20 / *1,30
2,90
1,40

1,10 / *1,20
1,00 / *1,10
1,00 / *1,10
1,00 / *1,10
1,10 / *1,10
1,00 / *1,10
1,20
1,10

* Stikarm 2.350 mm

TPA-bom med stikarm 2.000 mm

3,0 m

7m

--5,00 / *5,20
4,60 / *5,00
7,40 / *6,70
5,70 / *5,70
8,00 / *7,40
5,50 / *5,40

--5,00 / *4,30
5,00 / *4,20
4,10 / *4,20
4,00 / *4,10
4,00 / *4,10
3,90 / *4,00

4m
3,40 / *3,00
3,20 / *2,90
4,50 / *2,80
3,40 / *2,80
4,40 / 3,90
3,40 / *3,70
4,90 / *4,50
3,40 / *3,30

Læsseradius fra midten af tandkransen
5m

3,30 / *3,30
3,20 / *3,30
2,60 / *2,80
2,50 / *2,70
2,60 / *2,70
2,60 / *2,60
2,60 / *2,60
2,50 / *2,60

2,70 / *2,40
2,60 / *2,40
3,20 / *2,10
2,80 / *1,90
3,50 / *3,00
2,40 / *2,80
3,60 / *3,40
2,40 / *2,30

2,40 / *2,20
2,00 / *1,80
2,30 / *1,90
2,30 / *1,90
1,90 / *1,90
1,80 / *1,90
1,90 / *1,90
1,80 / *1,90

6m

2,30 / *2,00
2,00 / *1,80
2,60 / *2,20
1,90 / *2,00
2,80 / *2,60
1,80 / *1,70
2,70 / *2,80
1,70 / *1,80

1,60 / *1,80
1,50 / *1,80
1,50 / *1,50
1,50 / *1,50
1,40 / *1,40
1,30 / *1,40
1,40 / *1,40
1,30 / *1,40

7m
2,10 / *2,00
2,00 / *1,20
2,00 / *1,90
1,40 / *1,10
2,00 / *1,80
1,30 / *1,20
*1,80
*1,20

1,10 / *1,00
1,10 / *1,00
1,10 / *0,90
1,10 / *0,90
1,00 / *0,90
1,00 / *0,90
*1,00
*1,00

* Stikarm 2 350 mm
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Alle værdier i ton (t) blev bestemt i henhold til ISO 10567 og medtager en stabilitetsfaktor på 1,33 eller 87 % af den hydrauliske løftekapacitet. Alle værdier blev bestemt med hurtigkoblingssystem men uden skovl. Når der er monteret udstyr, skal udstyrets egenvægt trækkes fra den tilladte nyttelast. Driftsudstyr: Larvebånd af gummi.

SPECIFIKATIONER
VÆGT
Indsatsvægt (Monobloc-bom) iht. ISO 6016

11 500 kg

Indsatsvægt (TPA-bom) iht. ISO 6016

11 300 kg

Understel (larvebånd af stål 500 mm)

+ 310 kg

Arbejdsområde 180° (Monobloc-bom)

4 260 mm

Arbejdsområde 180° (TPA-bom)

4 690 mm

Arbejdsområde 360° (Monobloc-bom)

5 320 mm

Arbejdsområde 360° (TPA-bom)

6 180 mm

Gravekraft (skovl) iht. ISO 6015

81,5 kN

Gravekraft (arm) iht. ISO 6015

61 kN

Jordtryk, larvebånd af gummi (Monobloc-bom)

0,36 daN / cm²

Jordtryk, larvebånd af stål (Monobloc-bom)

0,37 daN / cm²

Jordtryk, larvebånd af gummi (TPA-bom)

0,35 daN / cm²

Jordtryk, larvebånd af stål (Monobloc-bom)

0,36 daN / cm²

MOTOR
Producent, model

Deutz, TCD 3.6 L4

Type

4-cylinder turbodieselmotor med ladeluftkøler – EU fase IV/TIER 4 Final

Forbrænding

4-slags forbrændingscyklus, common rail-indsprøjtning

Slagvolumen

3 600 cm³

Nettoeffekt ved 2.000 o/min (ISO 9249)

85 kW (116 HK)

Moment

400 Nm ved 1.600 o/min

Kølesystem

Vand

HYDRAULIKSYSTEM
Aksialstempelpumpe med load sensing, forbundet med lastuafhængig flowdeling (LUDV) Simultan og uafhængig betjening af alle bevægelser.
Følsomme manøvrer uafhængigt af belastningen.
Pumpekapacitet, maks.

190 l / min

Driftstryk, maks.

350 bar

Det termostatregulerede oliekredsløb sørger for, at olietemperaturen nås hurtigt og forebygger overophedning. Hydraulisk styret reversibel
blæser. Returfilteret, der er monteret i olietanken, muliggør miljøvenlig udskiftning af filterelementerne. Tandhjulspumpe med tre funktioner
til positionering, drejning af chassiset og brug af den hydrostatiske blæser.
Pumpekapacitet, maks.

38 + 38 + 38 l/min

Driftstryk, maks.

250 bar

Styrekredsløb til monteret udstyr (proportionalstyring) :
Pumpekapacitet, regulerbar op til maks.

0 - 120 l / min

Driftstryk, maks.

300 bar

To servostyrede joysticks (ISO) til betjening af gravemaskinen.

TRANSMISSION
Hydrostatisk transmission med planetreduktionsgear på kædedrev.
Flerskivebremse, der fungerer som parkeringsbremse, automatisk udluftning. 2-trins motor med variabelt deplacement, fuldt gearskifte.
2 hastighedsområder:
“Fremad”

0 – 2,7 km/t

“Bagud”

5,4 km/t

Stigningsevne

60°

Trækstangens trækkraft 1. / 2. hastighedsområde

8 358 / 4 253 daN

Trækstangens trækkraft 1. / 2. hastighedsområde

6 816 / 3 282 daN

SERVICEINTERVAL
Skift af motorolie og filter
Skift af brændstoffilteret
Skift af hydraulikolien
Skift af hydraulikoliefilteret
Skift af kølevæsken

For hver 500 timer men mindst 1 gang om året.
For hver 1.000 timer men mindst 1 gang om året.
Kontrolleres efter 100 + 500 timer; for hver 1.000 timer men mindst hvert 2. år.
Først efter 100 timer*, følg derefter anvisningerne på displayet, som viser næste vedligeholdelsesinterval
Efter behov, men mindst hvert 2. år.
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UDSTYR
[ STANDARDUDSTYR ]
FØRERHUS
Rummeligt, lydisoleret førerhus i stål med fuldt udsyn (ROPS-certificeret). Skydevindue i førerhusets dør.
Ruder af sikkerhedsglas, grønne termoruder. Bronzefarvet termorude i taget.
Panoramabagrude.
Forrude understøttet med pneumatiske fjedre, kan låses til ventilation og skydes under førerhusets tag.
Sprinkleranlæg til forruden.
Mulighed for radioinstallation. Udvendigt bakspejl i venstre side.
Førerhusopvarmning med afrimning af forruden med motorvarmeveklser og trinløs blæser.
Friskluft- og recirkulationsluftfiltre.
Førersæde MSG-85 (komfortmodel), hydraulisk dæmpning, ekstra højt ryglæn, armlæn med vippefunktion, affjedring på langs og på tværs.
Mekanisk lændestøtte.
Sikkerhedssele. Instrumentpanel i højre side af førersædet med synlig og hørbar advarselsanordning, timetæller og sikkerhedsmodul.
Halogen H-3 arbejdslamper.
Lydeffektniveau (LWA) 99 dB (A).
Lydtrykniveau (LpA) 74 dB (A).
Lydniveauværdier målt i overensstemmelse med direktiv 2000 / 14 / EF og EN474.
Faktiske accelerationsværdier for hele kroppen under 0,5 m/s².
Faktiske accelerationsværdier for hånd-arm under 2,5m/s².
Vibrationsværdier i overensstemmelse med direktiv 2006 / 42 / EF og EN474.

STYRETØJ
Individuel og uafhængig styring af larvebåndenes kæder, også mod uret. Følsom betjening med pilotstyrede håndtag i kombination med fodpedaler.
Også fuld trækkraft af trækstangen ved retningsskift.

SVINGSYSTEM
Hydrostatisk transmission med 2-trins planetgear og aksialstempelmotor, fungerer også som slidbestandig bremse. Plus fjederbelastet flerskivebremse, der
fungerer som parkeringsbremse.
Svinghastighed
0-10 min1

KNICKMATIK®
Lateral parallel justering af bommen ved fuld gravedybde.
Knækvinkel/lateral justering mod venstre
Knækvinkel/lateral justering mod højre

54° / 760 mm
54° / 1.030 mm

ELEKTRISK SYSTEM
Nominel spænding
Batteri
Generator
Starter

12V
12V / 135 Ah
14V / 95 Ah
12V / 4,0 kW

VÆSKEKAPACITET
Brændstoftank
Hydrauliksystem (inkl. tank)
AdBlue-tank

BREMSER
Driftsbremse: Bremse med to kredsløb og hydraulisk pumpe, der styrer olienedsænkede flerskivebremser på for- og bagakslen.
Gravebremse: Styrer for- og bagakslen med den låsbare driftsbremse.
Hjælpebremse: Hydrostatisk transmission i lukket kredsløb, der fungerer som slidbestandig hjælpebremse.
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Parkeringsbremse: Hydraulisk fjederbelastet bremse, elektrisk styret.

185 l
230 l
10 l

UDSTYR
[ EKSTRAUDSTYR ]
BOMMODELLER
Monobloc-bom, med stikarm 2.000 mm | Monobloc-bom, med stikarm 2.350 mm | TPA-bom, med stikarm 2.000 mm | TPA-bom, med stikarm
2.350 mm.

HYDRAULIKSYSTEM
Andet styrekredsløb (f.eks. til sorteringsgrab) | Biologisk nedbrydelig hydraulikolie / esterbaseret HLP 68 (Panolin) | Åben retur | Flyderstilling dozerblad | Fingerspidsbetjening inkl. andet ekstra styrekredsløb på venstre joystick | Fingerspidsbetjening inkl. tredje ekstra styrekredsløb på venstre
joystick | Ombygningssæt ISO-styring | Skift af gravemaskinens styring.

FØRERPLADS
Førersæde MSG 95 (premiummodel), luftdæmpning, ekstra højt ryglæn og armlæn med vippefunktion, affjedring på langs og på tværs, pneumatisk
lændestøtte | Klimatronic | Termoelektrisk køleboks.

MOTOR
Dieselpartikelfilter | Automatisk tomgang.

FØRERHUS
Belysningspakke: 1 dobbelt arbejdslampe – monteret midtfor bag på førerhuset, 1 arbejdslampe – monteret i højre side fortil. FOPS – sikkerhedstag |
Ekstra arbejdslampe monteret på bommen | Radioinstallationssæt | Gul signallampe. | Skydevindue i højre side.

LARVEBÅNDSMODELLER
Larvebånd af gummi 500 mm bredt | Larvebånd af stål op til 800 mm bredt | Larvebånd af stål med gummibelægning “Roadliner”, 500 mm bredt.

VALGFRI STØTTE/DOZERSYSTEMER
Dozerblad foran, bredde 2.400 mm, 2.500 mm, 2.700 mm og 2.800 mm.

ANDET EKSTRAUDSTYR
Hurtigkoblingssystem, mekanisk, type MS08 | Hurtigkoblingssystem, hydraulisk, type HS08 | Hydraulisk installation til hurtigkoblingssystem  |
Tyverisikring (elektronisk startspærre) | Ekstra modvægt, 480 kg | Elektrisk påfyldningspumpe | Motoruafhængig dieselopvarmning med
friskluftcirkulation og timer | Arbejdslampe, monteret på bommen | Andet ekstraudstyr fås efter anmodning.

SKOVLE
Skovl, QAS 400 mm bred, kapacitet 149 l | Skovl, QAS 500 mm bred, kapacitet 200 l | Skovl, QAS 600 mm bred, kapacitet 254 l | Skovl, QAS 700
mm bred, kapacitet 308 l | Skovl QAS 800 mm bred, kapacitet 364 l | Skovl QAS 900 mm bred, kapacitet 421 l | Skovl 1.000 mm bred, kapacitet
477 l | Skovl til rensning af grøfter, QAS 1.500 mm bred, kapacitet 371 l | Drejeskovl, QAS 1.500 mm bred, kapacitet 371 l | Drejeskovl, QAS
1.800 mm bred, kapacitet 430 l.

GRABBER
Gribeskovl GS 3325, med grabsvingbremse 325 mm bred, kapacitet 150 l | Gribeskovl GS 3400, med grabsvingbremse 400 mm bred, kapacitet
200  l  | Gribeskovl GS 3500, med grabsvingbremse 500 mm bred, kapacitet 250 l | Gribeskovl GS 3600, grabsvingbremse 600 mm bred, kapacitet
325 l | Udstøder.

ANDET UDSTYR
Skæretand / QAS (1 tand) | Rototilt RT30 | Skæreenhed | Tryklufthammer | Hurtigkoblingsadapter til tryklufthammer | Bor | Boltmonteret lastkrog til
skovlstang | Lastkrog integreret i hurtigkoblingssystem | Andet udstyr fås efter anmodning.
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