
MIDIGRÄVMASKIN

SV60

Tjänstevikt 5 635 kg 
Motorns bruttoeffekt 33,4 kW / 44,8 HP vid 2 200 varv/min
Grävkraft (arm) 27.3 kN
Grävkraft (skopa) 41.9 kN
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KOMPAKT
SV60 har utformats för att uppfylla alla dina krav och detta samtidigt 
som du utför de mest komplicerade jobben. Kompakt och lätt, denna 
maskin på 5,6 t har ett arbetsområde på endast 3 565 mm. Dess 
stabilitet och kraft gör så att den arbetar effektivt oavsett svårighet 
på din arbetsplats. SV60 kan användas till en mängd olika arbeten 
såsom stadsförnyelse, schaktnings eller landskapsarbeten.

KRAFTFULL YANMAR-MOTOR
Den senaste versionen av Yanmar TNV-motorer: turboladdad 
4-cylindrig motor med direktinsprutning för att förbättra prestanda, 
bränsleförbrukning och utsläppsnivåer. Automatisk tomgångsfunktion 
och Eko-läge är med i standardutförandet.

Välkommen
till Yanmars
Business Class

VIPPS-HYDRAULSYSTEM
SV60 är utrustad med ett ViPPS-hydraulsystem som samlar flödet 
från separata pumpar för att uppnå den optimala kombinationen 
av snabbhet, styrka, smidighet och balans och möjliggöra jämn och 
simultan prestanda för alla operationer, även vid körning.

HÖG PRESTANDA
Hög prestanda på 
kraftkomponenterna (motor, 
hydraulpump, styrventil):
Detta gör så att Yanmars
kunder kan utföra tunga arbeten i 
begränsade utrymmen.

UTMÄRKT STABILITET
Robust X-ramdesign på underredet, idealisk viktfördelning, kort 
överhäng bak: imponerande stabilitetsnivå.
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BÄSTA KOMPONENTER
Utvecklad i Japan med välkända komponenter för högsta 
kvalitet. Komponenternas design och prestanda är gjorda 
för lång livslängd.

ENKEL DRIFT
Styrspakarna är idealiskt placerade för exceptionell 
rörelseprecision. Alla de viktigaste kommandona 
finns på styrspakarna för maximal styrbarhet och 
produktivitet.

RYMLIG OCH BEKVÄM HYTT
SV60 gynnas av den bredaste hytten i sin kategori 
och särskild uppmärksamhet har ägnats åt 
förarplatsens design: utökat benutrymme, Yanmar 
"Universal Design" för ökad komfort och produktivitet. 
Ny elektronisk instrumentering, förbättrad ergonomi, 
luftfjädrat säte och backkamera som standard.

ENKELT UNDERHÅLL
5 luckor eller öppningar som gör det enkelt att 
komma åt alla komponenter vid underhåll. Snabba 
och enkla dagliga kontroller eller dagligt underhåll.



COMPACTNESS

PERFEKT FÖR URBANA 
ARBETSPLATSER
SV60 gynnas av ett mycket kort överhäng 
bak och en minimal främre vändradie 
(endast 2 240 mm). Tack vare denna unika 
design har denna maskin på 5,6 t ett 
mycket kompakt arbetsområde på endast 3 
565 mm. SV60 är i synnerhet lämplig för 
arbeten i urbana områden: det finns inget 
behov av att blockera de två körfälten.
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KOMPAKT
Ett sant koncentrat av teknologi och innovation, SV60 erbjuder prestandan för en midigrävmaskin 
medan du njuter av fördelarna med en kompakt grävmaskin. Utformad för att arbeta effektivt på en 
mängd olika platser kombinerar den kompakthet, kraft, mångsidighet, komfort och tillförlitlighet.

360° ARBETSOMRÅDE

Radie. 2240 mm (ingen offset) / 
1840 mm (offset)

1 325mm

Diameter: 4 480 mm (ingen offset) /
3 680 mm (offset)



STABILITET
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MAXIMAL STABILITET OCH EXCEPTIONELL 
LYFTSTYRKA
SV60 gynnas av ett underrede med en unik design som associeras 
med användning av en stor motvikt och utmärkt viktfördelning, för 
att kunna tillhandahålla en makalös stabilitet för denna viktklass och 
anmärkningsvärda lyftkapaciteter. SV60 bär laster på 1 ton upp till 5,10 
m vid 1,25 m höjd. Som alternativ förbättrar en ytterligare motvikt (+ 
200 kg) maskinens lyftprestanda än mer.

UNIKT UNDERREDE
Underredets mycket starka struktur av lådbalkar motstår torsionsstyvhet utmärkt. Ramen är konstruerad för maximal hållbarhet. 
Alla komponenter på underredet har utformats för att öka maskinens hållbarhet och livslängd och minska den totala kostnaden för 
maskinens ägarskap.



6

NY GENERATION AV ELEKTRONISKT STYRD
YANMAR-MOTOR

Med en uteffekt på 33,4 kW vid 2 200 varv/min är Yanmars motor 4TNV84T-ZMBVA resultatet av vår kontinuerliga 
strävan att uppnå tekniska framsteg inom bränsleförbrukning och utsläpp. Med SV60 prioriterar Yanmar miljön och 
bränslebesparingarna:

TRANSMISSION
SV60 gynnas även av en drivmotor som utvecklar 10% högre vridmoment, vilket förbättrar cykeltiderna och produktiviteten, 
särskilt i justerbara tillämpningar. Standardutrustningen omfattar även de nya drivmotorerna med "2 automatiska hastigheter" 
som automatiskt växlar upp och ner (i andra hastigheten) beroende på vilken kraft som krävs. Föraren förses automatiskt med 
den bästa lösningen när det gäller hastighet eller tryckkraft, vilket gör arbetet lättare och förbättrar förarens komfort.

+  En ECU hanterar RPM enligt vridmomentet och 
optimerar motorbelastningen. Detta möjliggör 
bränslebesparing samtidigt som maskinens 
produktivitet ökar

+  Ett automatiskt tomgångssystem (som standard) 
minskar bränsleförbrukningen ytterligare genom 
att motorn återgår till tomgångsvarv om föraren 
inte vidrör driftsspakarna under fyra sekunder

+  Eko-läge (som standard) styr effektivt 
motorhastigheten, som sänks med 300 varv per 
minut, vilket ger mycket låg bränsleförbrukning

PRESTANDA
Baserad på unik erfarenhet och expertis säkerställer Yanmars teknologi utmärkt prestanda medan 
miljön respekteras. SV60 kombinerar kraft, flexibilitet och precision. Dess mångsidighet gör den till en 
idealisk partner för att förbättra din produktivitet oavsett arbetsplatsens komplexitet som du står inför 
(jordarbeten, landskapsarbeten, schaktning, demolering...).
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ViPPS-HYDRAULSYSTEM
(ViO PROGRESSIVT 3-PUMPSSYSTEM)
SV60 är utrustad med ett ViPPS-hydraulsystem (ViO 
progressivt 3-pumpsystem). Detta hydraulsystems främsta 
kännetecken är användningen av 4 hydraulpumpar, 2 
variabla deplacementpumpar och 2 kugghjulspumpar 
(inklusive en för joystickar) för att leverera ett totalt flöde 
på så mycket som 139,4 l/min. För att komplettera systemet 
använder Yanmar en styrventil baserad på ViPPS-principen, 
som samlar flödet från separata pumpar för att uppnå den 
optimala kombinationen av snabbhet, styrka, smidighet 
och balans. ViPPS-systemet möjliggör jämn och simultan 
prestanda för alla operationer, även vid körning, så att du 
har det ultimata arbetsverktyget.

ENKEL 
ANVÄNDNING
JUSTERBAR PROPORTIONALSTYRNING 
AV HJÄLPKRETSAR
Standardutrustningen till SV60 omfattar en hydraulisk 
hjälpkrets. Den drivs via en proportionalstyrning på 
styrspaken som anpassar oljeflödet och -riktningen. 
Dessutom har kretsen en lättanvänd potentiometer för att 
anpassa oljeflödet optimalt för varje redskap.

1  Kontroll av den första hydrauliska hjälpkretsen

2  Flödesjustering via potentiometer för den första 
     hjälpkretsen

3  Kontroll av den andra hydrauliska hjälpkretsen.

4  Flödesjustering via potentiometer för den andra 
     hjälpkretsen

5  Motoreffekt styrs elektroniskt av en potentiometer

6  Omkopplare för körhastighet på bladspaken
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VOLUME XXL
Hyttens volym är jämförbar med den i en maskin på 8 ton, vilket ger upp till 41 % mer utrymme jämfört med 
huvudkonkurrenterna. Det stora benutrymmet gör så att föraren sitter perfekt och har rörelsefriheten som är nödvändig för att 
kunna arbeta effektivt och bekvämt.

Körpedalerna är vikbara och har utformats för perfekt ergonomi.

KONTROLLPANEL
Yanmar sätter föraren i centrum av sina 
designinitiativ och utvecklade konceptet "Universal 

Design": alla kontroller är lätta att nå och är grupperade 
på förarens högra sida.

1   Vindrutetorkare

2   Strömbrytare

3   Eko-läge

4   Automatiskt tomgångssystem

5   Varningslampa

6   Överbelastningsvarning

7   Snabbkoppling
8

1 2 3 4 5 6 7

RYMLIG OCH BEKVÄM HYTT

UNIVERSAL
DESIGN
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LUFTCIRKULATION
SV60 har luftkonditionering så att du kan arbeta vid en behaglig 
temperatur under extrema väderförhållanden. De 7 ventilerna är 
placerade för att säkerställa en enhetlig temperatur i hytten och 
en perfekt avimning av rutan.

LUFTFJÄDRAT SÄTE
SV60 är standardmässigt utrustad med ett

luftfjädrat säte för att erbjuda optimal bekvämlighe
 för en maskin i denna viktklass.

Fullt justerbart och med ett standardnackstöd
reduceras kroppsspänning och trötthet.

FÖRVARINGSUTRYMMEN
SV60 erbjuder många lagringsmöjligheter som 
är bekvämt placerade: mugg- och flaskhållare, 
verktygslåda, telefonfack, dokumentförvaring... 
och till och med en plats avsedd för lunchlådan 
bakom sätet! Föraren har alla personliga 
ägodelar inom räckhåll.

Luftfiltren är lättillgängliga för 
förbättrat underhåll.

Takrutan på SV60 skyddas av 
ett fullt integrerat solskydd för 
maximal komfort.
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TILLGÄNGLIGHET
SV60 gynnas av den största hyttingången på marknaden. Denna extra passage underlättar 
in- och utgång och förbättrar avsevärt förarens komfort och säkerhet.

In- och utgång underlättas än mer av 3 räcken 
1  2  3  som är idealiskt utformade och 

placerade för att passa förarens hållning och 
gripposition.

Även ett stort fotsteg med halkskyddssystem 
ökar maskinens tillgänglighet och förarens 
säkerhet.

RUNTOMSIKT
SV60:s utformning ger ergonomisk miljö, utmärkt sikt och 
enastående säkerhet. Hyttens form ger föraren optimal 
360° sikt för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och 
göra arbetet mer effektivt. Takrutan erbjuder perfekt sikt 
under lastnings- och lossningsarbeten.

SV60 har tre speglar så att föraren ska kunna kontrollera 
hela arbetsområdet utan att behöva flytta sig från sätet.

OPTIMAL SÄKERHET
SV60:s hyttstruktur uppfyller ROPS-certifieringen (Roll-Over Protective Structure, överrullningsskydd) 
såväl som FOPS (Falling Object Protective Structure, skydd mot fallande föremål) nivå 1. Som valfritt 
tillbehör kan SV60 utrustas med ett FOPS2-skydd (främre och övre skydd).

BACKKAMERA
SV60 är som standard utrustad med en backkamera 
med en bred LCD-skärm på 7 tum som säkerställer 
perfekt säkerhet på arbetsplatserna och en 
förbättrad körkomfort för föraren. Kameran är 
vattentät, erbjuder mörkerseende och har en 
integrerad uppvärmning för bästa hållbarhet. 
Den är enkel att använda och erbjuder många 
olika inställningar, ett spegelläge och till och med 
möjligheten att ansluta en till sidokamera.

2

1

3

SYNLIG
YTA

22 m²

730 mm
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UNDERHÅLL

ENKEL ÅTKOMST
Dagligt underhåll måste vara enkelt att utföra. Motorhuven 
har en bred öppning vilket möjliggör enkel åtkomst till 
alla huvudelement från marken: luftfilter, kompressor, 
batteri, säkringar och reläer, bränsletank, hydrauloljetank, 
motoroljesticka....

LÅNGA UNDERHÅLLSINTERVALLER
SV60 är utformad för arbete och därför är 
underhållsintervallerna reducerade till ett minimum.

DIGITALT GRÄNSSNITT
SV60 är utrustad med ett digitalt gränssnitt som i realtid 
informerar föraren om maskinens status. Skärmen på 
3,3 tum är perfekt inbyggd i konsolen på höger sida med 
utmärkt synlighet. Gränssnittet ger föraren användbar 
information med hjälp av LED-lampor, eller indikationer om 
viktiga element såsom bränsleförbrukning, bränslemätare, 
kylvätsketemperaturmätare, etc... Gränssnittet hjälper 
föraren med underhållsintervall och att programmera 
sådana serviceintervall. Det fungerar även som ett 
diagnostiskt verktyg i händelse av fel, genom att sända en 
felkod och visa en informationsikon på skärmen.
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h
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i
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AM h2.6
PM h0.0
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PÅLITLIG
SV60 har utvecklats i Japan och använder endast 
premiumkomponenter. Kvalitet och pålitlighet är 
huvuddrivkraften för vår produktutveckling.

Strukturen på underredet, liksom stålskydden, ger 
ett optimalt skydd och längre livslängd. Dessutom 
har en hel del omsorg ägnats åt slangdragningen på 
arbetsutrustningen. Dessa åtgärder förlänger maskinens 
livslängd och minskar driftstoppen.

DET BÄSTA SKYDDET  
PÅ MARKNADEN

SV60 har ett unikt och fullgott skydd för alla cylindrar. Alla 
cylinderrör och stänger är skyddade av en stålplatta av 
fjädertyp som drastiskt minskar den totala kostnaden för 
maskinens ägarskap.
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MASKINEN

UTRUSTNING OCH PRESTATION

Stållarvband | Gummiplattor för stållarvband | Lång arm (+290 mm) | Extra motvikt (+200 kg) | 4:e hydraulkrets med justerbar proportionell 
styrning med hjälp av en potentiometer | Hydraulkrets för hängande gripskopa | Hydraulkrets för snabbfäste 150 bar | Snabbfäste | Bio-olja | 
2 LED-lampor fram på hytten | 1 LED blinkande varningslampa | Sats med 1 bakre LED-lampa + 1 fast blinkande varningslampa | Förbättrad 
oljefiltreringssats.

KOMFORT OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

Luftkonditionering | Justerbar och lutbar stol med tygklädsel, luftfjädring och nackstöd | Stolsskydd | Bluetooth-radio | Dokumentationslåda | 
Centralsmörjningssystem.

SKYDD OCH HÅLLBARHET

Slangbrottsventiler för lyft + överbelastningsvarning | FOPS 2 skydd (främre + övre skydd) | Stöldskyddsenhet (nyckel/knappsats) | GPS-spårsändare  | 
Rörelsealarm | Huvudströmbrytare.

[ TILLVALSTURUSTNING ]

[ STANDARDUTRUSTNING ]

PRESTANDA

4TNV84T Yanmar diesel | Direktinsprutning | Motorstyrenhet (ECU) | Eko-läge | Automatiskt tomgångssystem | VIPPS-hydraulsystem (ViO progressivt 
3-pumpsystem) | 3:e hydraulkrets till armänden med justerbar proportionalstyrning med hjälp av en potentiometer | Automatisk andra hastighet | 
Extern hydrauloljemätare | 1 LED-lampa integrerad i bommen.

KOMFORT 

LCD-gränssnitt | Justerbar och lutbar stol med tygklädsel, luftfjädring och nackstöd | Backkamera med tillhörande skärm | Uppvärmning | 
Justerbart handledsstöd | Fotstöd | Breda körpedaler | Vindruta med 2 fullt infällbara delar | Skjutbar dubbel sidoruta på höger sida | Transparent 
övre framdel  | Integrerade solskydd | Vindrutetorkare | Vindrutespolare | Automatisk taklampa | 1 x 12V uttag | Förvaringslådor.

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Räcken | Gasreglagespärr | Säkerhetsbälte med upprullningsdon | Nödhammare | Transportförankringspunkter | 3 speglar | Tuta | 
Bladcylinderförsörjningsslang i två delar | Komplett skydd för alla cylindrar (bom, arm och blad) | Slangar skyddade av nötningsbeständiga hylsor | 
Låsbara luckor | Elektrisk tankpump.

ÖVRIGT

Bränslemätare | Verktygslåda | Verktygssats | Fettpump.

Yanmar tillhandahåller de tillbehör som passar dina behov och matchar de säkerhetsnormer som gäller i ditt land: mekaniskt snabbfäste, 
hydraulisk snabbfäste, powertilt, standard, gräv eller symmetriska skopor, hydraulhammare , Tiltrotator…

[ TILLBEHÖR ]
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MÅTT

A Totallängd 5 595 / 5 675* mm G Spårvidd 400 mm

A’ Total längd med bladet baktill 6 155 / 6 235* mm H Total bladhöjd 1 970 mm

B Totalhöjd 2 540 mm I Total bladhöjd 400 mm

C Totalbredd 1 990 mm J Bladavstånd 1 890 mm

D Spårlängd på marken 2 070 mm K Max. lyfthöjd över marken 510 mm

E Underredeslängd 2 500 mm L Max. sänkningsdjup från marken 535 mm

F Bana 1 590 mm M Minsta markfrigång 345 mm

A Max. grävdjup – bladet lyft 3 650 / 3 945* mm H Bomförskjutningsbas till vänster 70°

B Max. grävdjup – bladet sänkt 3 910 / 4 200* mm I Bomförskjutningsbas till höger 70°

C Max. grävräckvidd på mark 5 990 / 6 265* mm J Armlängd 1 650 / 1 940* mm

D Max. grävräckvidd 6 135 / 6 410* mm K Främre vändradie 2 240 mm

E Max. vertikal vägg 1 165 mm L Främre vändradie med bomsväng 1 840 mm

F Max. avlastningshöjd 4 280 / 4 460* mm M Bakre vändradie 1 325 mm

G Max. klipphöjd 5 720 / 5 900* mm M' Bakre vändradie med extra motvikt 1 405 mm

* med lång arm.
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LYFTKAPACITET

Tipplast, räknat över 
fronten

Tipplast, räknat över 
sidan 90°

[  Informationen i den här tabellen representerar lyftkapaciteten i enlighet med IOS 10567. Den omfattar inte skopans vikt och motsvarar 75 % av den maximala, statiska tipplasten av 87 % 
av den hydrauliska lyftkapaciteten. Information markerad med * är de hydrauliska gränserna för lyftkraften. ]

B C

A
P

Hytt, standard arm
Bladet på marken Bladet över marken

A (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4370 *1090 *1090 - - - - - - - - 4370 *1090 *1090 - - - - - - - -
3 m 4975 840 *1110 - - - - - - - - 4975 790 865 - - - - - - - -
2 m 5275 710 *1125 780 *1155 1080 *1300 *1770 *1770 - - 5275 685 760 765 840 1080 *1300 *1770 *1770 - -
1 m 5335 670 *1160 750 *1235 1020 *1560 1510 *2290 - - 5335 665 745 745 815 1020 1125 1490 1690 - -
0 m 5165 695 *1210 735 *1270 1010 *1685 1480 *2470 2260 *3165 5165 695 775 725 800 1015 1070 1475 1595 2260 2530

-1 m 4735 810 *1225 - - 995 *1625 1445 *2305 2490 *3265 4735 805 845 - - 985 1060 1430 1575 2500 2005
-2 m 3930 1005 *1200 - - - - 1475 *1830 *2390 *2390 3930 995 1065 - - - - 1470 1610 *2390 *2390

Hytt, standard arm, Extra motvikt
Bladet på marken Bladet över marken

A (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4370 *1090 *1090 - - - - - - - - 4370 *1090 *1090 - - - - - - - -
3 m 4975 915 *1110 - - - - - - - - 4975 870 945 - - - - - - - -
2 m 5275 780 *1125 860 *1155 1185 *1300 *1770 *1770 - - 5275 760 840 845 925 1180 *1300 *1770 *1770 - -
1 m 5335 745 *1160 825 *1235 1120 *1560 1660 *2290 - - 5335 740 820 825 900 1120 1240 1640 1855 - -
0 m 5165 770 *1210 815 *1270 1115 *1685 1630 *2470 2545 *3165 5165 770 855 800 885 1120 1180 1625 1765 2545 2865

-1 m 4735 890 *1225 - - 1100 *1625 1595 *2305 2775 *3265 4735 885 935 - - 1090 1170 1580 1740 2780 2340
-2 m 3930 1110 *1200 - - - - 1625 *1830 *2390 *2390 3930 1100 1180 - - - - 1620 1780 *2390 *2390

Hytt, lång arm
Bladet på marken Bladet över marken

A (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4710 *990 *990 - - - - - - - - 4710 *990 *990 - - - - - - - -
3 m 5265 710 *1005 790 *970 - - - - - - 5265 700 785 775 *970 - - - - - -
2 m 5545 645 *1020 760 *1070 *1200 *1200 - - - - 5545 630 715 755 835 *1200 *1200 - - - -
1 m 5605 615 *1050 730 *1170 1015 *1470 1490 *2130 - - 5605 610 670 725 805 990 1105 1460 1690 - -
0 m 5445 625 *1110 715 *1245 1005 *1655 1475 *2405 2330 *3250 5445 625 690 705 780 970 1065 1420 1580 2240 2540
-1m 5045 705 *1135 - - 960 *1625 1415 *2330 2335 *3270 5045 695 760 - - 945 1040 1395 1580 2250 2775
-2 m 4315 870 *1150 - - 955 *1355 1380 *1990 2350 *2830 4315 865 940 - - 930 1080 1355 1610 2335 *2830

Hytt, lång arm, Extra motvikt
Bladet på marken Bladet över marken

A (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4710 *990 *990 - - - - - - - - 4710 *990 *990 - - - - - - - -
3 m 5265 785 *1005 870 *970 - - - - - - 5265 775 865 850 *970 - - - - - -
2 m 5545 710 *1020 835 *1070 *1200 *1200 - - - - 5545 700 785 830 920 *1200 *1200 - - - -
1 m 5605 685 *1050 805 *1170 1115 *1470 1640 *2130 - - 5605 680 745 800 890 1095 1215 1610 1855 - -
0 m 5445 695 *1110 790 *1245 1110 *1655 1625 *2405 2615 *3250 5445 695 765 780 865 1070 1175 1570 1745 2525 2875

-1 m 5045 780 *1135 - - 1065 *1625 1565 *2330 2620 *3270 5045 770 845 - - 1050 1150 1545 1750 2535 3110
-2 m 4315 960 *1150 - - 1060 *1355 1530 *1990 2635 *2830 4315 955 1045 - - 1035 1195 1505 1775 2620 *2830
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UNDERHÅLLSFREKVENS
[ Byte av motorolja och filter : 50 timmar (första) / 500 timmar (andra) ] [ Byte av bränslefilter : 500 timmar ] [ Byte av hydrauloljefilter : 1 000 
timmar / 1 år ] [ Byte av hydrauloljereturfilter : 50 timmar (första) / 500 timmar (andra) ] [ Byte av kylarvätska : 2000 timmar eller 2 år ]

Vikt Marktryck
Driftvikt (gummilarver / hytt) 5 635 kg 0,313 kgf/cm²
Transportvikt (gummilarver / hytt) 5 560 kg 0,309 kgf/cm²
Driftvikt (stållarver / hytt) 5 665 kg 0,319 kgf/cm²
Transportvikt (stållarver / hytt) 5 590 kg 0,315 kgf/cm²
Med extra motvikt + 200 kg -
Med FOPS II-skydd + 98 kg -

[ VIKT +/- 2 % (EN-STANDARD) ]

Maximalt tryck 245 bar
En dubbelkolvpump med variabelt flöde 2 x 45.8 l/min-1

En kugghjulspump 37 l/min-1

En kugghjulspump för styrledningen 10.8 l/min-1

[ HYDRAULSYSTEM ]

PTO
Teoretiska data vid 2200 rpm

Tryck (bar) Flöde (l/min-1)
2-vägs 0 – 245 37 - 82.8
1-vägs 0 – 245 37 - 82.8

Oljeflödet minskar då 
trycket ökar.

Typ 4TNV84T-ZMBVA
Bränsle Diesel
Nettoeffekt 32,6 kW (vid 2 200 rpm)
Bruttoeffekt 33,4 kW (vid 2 200 rpm)
Deplacement 1.995 l
Maximalt vridmoment 150 – 163 Nm (vid 1 700 rpm)
Kylning Vattenkylning
Startmotor 12 V - 2.3 kW
Batteri 12 V – 100 Ah
Generator 12 V – 80 A

[ MOTOR ]

Antal topprullar 1
Antal bottenrullar 4
Spårspännsystem Fettjusterare

[ UNDERREDE ]

Bränsletank 100 l
Kylvätska 7.1 l
Motorolja 7.4 l
Hydraulkrets 74 l
Hydraultank 38 l

[ KAPACITET ]

Körhastighet [låg/hög] 2.2 / 4.7 km/h
Rotationshastighet 10 tr/min
Grävkraft [lång arm/kort arm] 24.8 / 27.3 kN
Grävkraft [skopa] 41.9 kN
Lutningsförmåga 30°
Ljudnivå (2000 / 14 / EG och 2005 / 88 / EG) Lwag: 95 dB(A) ; Lpag: 79 dB(A)

[ PRESTANDA ]
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