
MIDIGRÄVMASKIN

ViO80-2PB

Tjänstevikt 8810 kg
Motorns bruttoeffekt 39,3 / 41,5 kW vid 1 900 varv / min 
Grävkraft (arm) 40,8 kN 
Grävkraft (skopa) 63,5 kN
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KOMPAKT
Med en nyutveckling baserat på senaste teknologi och 
innovation, ViO80-2PB erbjuder samma prestanda 
som en stor grävmaskin samtidigt som den utnyttjar 
fördelarna hos en kompakt.

UNIKT KONCEPT MED LEDBOM
Den ledade bommen med sin extra led förbättrar 
väsentligt prestandan vid lyft, förflyttning och placering 
av last. Den förbättrar också manövrerbarheten och 
förmågan att placera last med precision.

ROBUST OCH DRIFTSÄKER 
YANMAR-MOTOR
Väl beprövade Yanmar 4TNV-motorer: 4-cylindrig 
motor med direktinsprutning och common rail-system. 
Motorn är även utrustad med kyld avgasåterledning och 
dieselpartikelfilter, vilket gör att maskinen uppfyller EU:s 
utsläppsregler. Automatisk tomgångsfunktion och Eko-
läge är standardutrustning.

ViPPS HYDRAULSYSTEM
ViO80-2PB är utrustad med ett ViPPS hydraulsystem som 
samlar flödet från separata pumpar för att uppnå den 
optimala kombinationen av snabbhet, styrka, smidighet 
och balans. Hydraulsystemet möjliggör jämn och simultan 
drift av arbetsrörelser, även under körning.

Ett unikt  
bomkoncept  
för bättre prestanda
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BÄSTA KOMPONENTERNA
Utvecklad i Japan med välkända komponenter för högsta 
kvalitet. Komponenternas design och prestanda är gjorda för 
en lång livslängd.

HÖG PRESTANDA
Uppgradering av drivlinans komponenter (hydraulpump, 
styrventil): ingen kompromiss mellan styrka och kompakthet. 
Förbättrat belastningsdiagram tack vare den tvådelade bommen.

ENKEL DRIFT
Styrspakarna är idealiskt placerade för exceptionell 
rörelseprecision. ViO80-2PB drar nytta av den proportionella 
styrningen av bomsvängen, via brytaren med rulle på arm som 
sitter på den högra joysticken.

BEKVÄM HYTT
Uppgraderad förarplats, stort benutrymme, Yanmar ”Universal 
Design” för ökad bekvämlighet och produktivitet, ny elektronisk 
instrumentering, förbättrad ergonomi och luftfjädrat säte.

ENKELT UNDERHÅLL
5 huvar eller öppningar som gör det enkelt att komma åt alla 
komponenter vid underhåll. Snabba och enkla dagliga kontroller 
eller dagligt underhåll.
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Enkel att använda
För att ytterligare öka förarkomforten, har regleringen av den 
tvådelade bomrörelsen flyttats till vänster fotpedal. Det ökar 
möjligheten att samtidigt reglera den artikulerande bommen 
samtidigt som man kan hantera redskapsfunktionerna med 
hjälp av joystickarna.

Unik design
Yanmar beslutade sig för att ändra placeringen av den 
artikulerande bomcylindern, eftersom Vio82-2PB arbetar 
med ett väldigt högt arbetstryck, som ger enastående 
brytkraft. Cylinderns position och arbetsläge tillåter snabbare 
bomlyftsrörelse, samtidigt som att rörelsen då man sänker 
bommen kan saktas ner. Viktigt för precisa rörelser då man 
hanterar och placerar last.

TVÅDELAD 
LEDBOM
ViO80-2PB är utrustad med en enda toppmonterad 
ledcylinder som erbjuder följande viktiga funktioner:
+    Totalt skydd av cylinderstången mot skador.

+    Dödvikt halverad med 50 %, vilket förbättrar stabiliteten 
för ViO80-2PB.

+    Smörjpunkter, dagligt underhåll och total ägarkostnad 
reduceras också med 50 %.

+    Kompakt bomdesign med färre hydrauliska komponenter, 
vilket resulterar i marknadens bästa möjliga sikt från 
förarplatsen över arbetsområdet.

OÖVERTRÄFFAD 
KOMPAKTHET
UTFORMAD FÖR ATT ARBETA EFFEKTIVT PÅ 
EN MÄNGD OLIKA PLATSER, KOMBINERAR DEN 
KOMPAKTHET, KRAFT, MÅNGSIDIGHET, KOMFORT 
OCH DRIFTSÄKERHET.

OPTIMALT 
RÖRELSEOMRÅDE 
FÖR GRÄVARMEN

FÖRDELAR MED V¡O-DESIGNEN
Varken motvikten, i standardutförande, eller den främre delen 
av den övre ramen sticker ut utanför larvbandsbredden. 
Med framdelen utformad för att inte skjuta ut, är ViO80-2PB 
en grävmaskin med verklig zero tail swing, som erbjuder 
följande fördelar:

+   Smidig svängning även i trånga utrymmen

+     Effektiv och säker drift längs med väggar

+    Förbättrad säkerhet både för föraren och 
anläggningsarbetare: mycket viktigt på arbetsplatserna.

+     Död vinkel bak reducerad till ett minimum: ökar återigen 
säkerheten för dem som arbetar runt maskinen.

4
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INGA KOMPROMISSER MED PRESTANDA
ViO80-2PB erbjuder enastående prestanda: grävdjupet på 4 420 
mm och grävkrafterna på 63,5 kN (skopa) och 40,8 kN (arm) gör 
det möjligt att arbeta snabbt och effektivt även under mycket 
krävande förhållanden.

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

STABILITET
ViO80-2PB är utrustad med VICTAS®-systemet vars 
styrka ligger i de assymetriska larvbanden som ger 
större bäryta och spårvidd. Systemet, som patenterats 
av Yanmar, minskar larvbandsslitage, sänker 
bullernivån samt minskar vibration. Användningen 
av en stor motvikt och utmärkt viktfördelning, 
ger samma eller till och med bättre stabilitet än 
konventionella maskiner i samma viktklass, samt 
utmärkt lyftkapacitet.

5
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DRIVLINA
Baserad på unik erfarenhet och expertis erbjuder Yanmars teknologi utmärkt prestanda samtidigt som den respekterar miljön. Vio80-
2PB kombinerar kraft, flexibilitet och precision. Dess mångsidighet gör den till en idealisk partner för att förbättra din produktivitet 
oavsett hur komplex arbetsplatsen som du står inför är (grävning, gradering, demolering, återfyllning...).

ELEKTRISKT STYRSYSTEM, KYLD AVGASÅTERLEDNING OCH 
DIESELPARTIKELFILTER
Yanmars motor 4TNV98C-WBV är resultatet av vår kontinuerliga strävan att uppnå 
tekniska framsteg inom bränsleförbrukning och utsläpp. Med ViO80-2PB prioriterar 
Yanmar miljön och bränslebesparingar: Den kylda EGR:n (avgasåterledningen) minskar 
drastiskt kväveoxiderna (NOx) och dieselpartikelfiltret rensar upp avgasutsläppen (PM). 
Yanmar har framgångsrikt utvecklat ett unikt regenereringssystem för att motverka 
igensättning och driftstopp på grund av rengöring. 

+  En ECU hanterar varvtalet 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 tomgångskörning om föraren inte vidrör 
driftsspakarna på fyra sekunder.

+  Eko-läge (som standard) styr effektivt motorhastigheten, vilket ger mycket låg 
bränsleförbrukning. Den här funktionen är särskilt användningsbar när arbetscykeln 
kräver lite kraft och låg rörelsehastighet. Då sparar eko-läget bränsle och minskar 
driftskostnaderna.

NY GENERATION AV ELEKTRONISKT STYRD  
YANMAR-MOTOR

ViO80-2PB drar nytta av den mest avancerade tekniken som utvecklats av den ledande tillverkaren av industriella dieselmotorer. 
55,6 HK TNV-motorn är utrustad med direktinsprutning och common rail-system. Bränsleinsprutningen styrs och finjusteras av den 
elektroniska styrenheten, som garanterar renare förbränning och optimerade arbetsförhållanden för motorn.

6
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ViPPS-HYDRAULSYSTEM 
V¡O PROGRESSIVT 3-PUMPSYSTEM 
ViO80-2PB är utrustad med ViPPS hydrauliksystem. 
Detta system använder sig av 1 dubbel kolvpump med 
variabelt deplacement och 2 kugghjulspumpar. De tre 
huvudpumparna ger ett totalt maximalt flöde om  
193,8 l/min, tillgängligt för maskinens huvudsakliga 
rörelser. Flödet från dessa pumpar samlas till 
huvudcentralventilbordet, enligt ViPPS systemets principer, 
för att uppnå optimal kombination vad det gäller 
hastighet, kraft, smidighet och balans. ViPPS systemet 
möjliggör mjuka och samtidiga rörelser, även då maskinen 
förflyttas, för att uppnå optimalt och effektivt arbete med 
arbetsredskap.

JUSTERBAR 
PROPORTIONALSTYRNING   
AV HJÄLPKRETSAR
Standardutrustningen till ViO80-2PB 
omfattar en hydraulisk hjälpkrets. Den 
drivs via en proportionalstyrning på 
styrspaken som anpassar oljeflödet och 
-riktningen. Dessutom har kretsen ett 
lättanvänt potentiometerreglage för att 
anpassa oljeflödet optimalt för varje 
redskap.

1    Kontroll av den första hydrauliska hjälpkretsen

2    Flödesjustering via potentiometerreglage för den första hjälpkretsen

3    Kontroll av den andra hydrauliska hjälpkretsen

4    Flödesjustering via potentiometerreglage för den andra hjälpkretsen

5    Motoreffekt styrs elektroniskt av ett vridreglage.

6    Kontrollpanel på högra sidan (A/C och strömbrytare)

7    Arti boom pedal 

ENKEL  
ANVÄNDNING

1 2 53
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RYMLIG OCH BEKVÄM HYTT
Genom att sätta föraren i centrum av dess designinitiativ utvecklade Yanmar konceptet ”Universal Design” som ger dig 
bekvämlighet för ökad produktivitet. I kombination med ett ökat benutrymme förbättrar den förarens komfort och säkerhet. 
Reglage och brytare är ergonomiskt placerade för enkel åtkomst.

KONTROLL PANEL

KOMFORT

1 2 3 4

5 6 7 8

9

UNIVERSAL
DESIGN

1   Varningslampa

2   Strömbrytare

3   Automatiskt tomgångssystem

4   Eko-läge

5   Körhastighetsväljare

6   Arbetsstrålkastare

7   Vindrutetorkare

8   Dieselpartikelfilter

9   Överbelastningsvarning

10   Snabbfäste

10
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LUFT CIRKULATION
ViO80-2PB har luftkonditionering så att du kan jobba 
vid en behaglig temperatur oavsett vädret. Ventilerna är 
placerade för att säkerställa en enhetlig temperatur i hytten 
och en perfekt avimning av rutan.

LUFTFJÄDRAT SÄTE
ViO80-2PB är standardutrustad med ett luftfjädrat säte för att 
erbjuda optimal bekvämlighet för en maskin i denna viktklass. 
Fullt justerbart och med ett nackstöd reduceras kroppsspänning 
och trötthet. 

FÖRVARINGSUTRYMMEN
ViO80-2PB erbjuder många förvaringsmöjligheter som är bekvämt placerade: mugg- och flaskhållare, verktygslåda, 
dokumentförvaring ... Föraren har alla sina personliga ägodelar inom räckhåll

Luftfiltren är 
lättillgängliga för 
förbättrat underhåll. 

9
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LED-BELYSNING: EFFEKTIVITET OCH 
LÅG FÖRBRUKNING
För att arbeta säkert, effektivt och noggrant i mörker har 
ViO80-2PB som standard tre LED-lampor, en på bommens inre 
del och två på hyttens framsida. LED-tekniken ger kraftfullt 
ljus och minskar samtidigt energiförbrukningen som i sin tur 
ökar livslängden på batteriet. Som tillval kan en varningslampa 
sättas på hyttens baksida.

TILLGÄNGLIGHET
ViO80-2PB har en stor hyttingång. 
Denna passage underlättar in- och 
utgång och förbättrar avsevärt 
förarens komfort och säkerhet. 
In- och utgång underlättas än 
mer av 3 räcken som är idealiskt 
utformade och placerade för 
att passa förarens hållning och 
gripposition. Ett stort fotsteg med 
halkskyddssystem bidrar också till 
att det är säkert för föraren att 
kliva in i maskinen.

SÄKERHET
ViO80-2PB hyttstruktur uppfyller ROPS-certifieringen 
(Roll-Over Protective Structure, överrullningsskydd) såväl 
som FOPS (Falling Object Protective Structure, skydd mot 
fallande föremål) nivå 1.

RUNTOM SIKT
ViO80-2PB:s stora hyttrutor ger föraren utmärkt sikt runt 
om maskinen. Den främre vindrutan, uppdelad i två delar, 
är fullt infällbar och rutorna på höger sida är skjutbara. 
Föraren kan enkelt kommunicera med andra arbetare. Den 
360° sikten garanterar optimal säkerhet på arbetsplatsen 
och gör arbetet mer effektivt. 
ViO80-2PB har fem speglar så att föraren ska kunna 
kontrollera hela arbetsområdet utan att behöva flytta sig 
från sätet.seat.

10
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ENKEL ÅTKOMST
Dagligt underhåll måste vara enkelt att utföra. Det är enkelt att 
öppna motorhuven och den högra sidokåpan, eftersom denna är 
monterad på ett gångjärn. Det ger åtkomst till alla viktiga delar: 
luftfilter, kompressor, kylare, tankpump, batteri, bränsletank, 
hydrauloljetank, generator, motoroljesticka, vattenavskiljare, 
kylvätskenivå osv...Ett platt golv underlättar rengöringen.

LÅNGA UNDERHÅLLSINTERVALLER
ViO-2PB är utformad för arbete och därför är 
underhållsintervallerna reducerade till ett minimum.

DRIFTSÄKERHET
ViO80-2PB uppfyller utan tvivel Yanmars rykte om att 
leverera hållbara maskiner med kvalitet. Att det är så lätt 
att komma åt komponenterna och att det går så snabbt 
att utföra underhåll och rengöring, gör att tillgängligheten 
på plats är utmärkt. Förvissad om maskinens prestanda 
kan föraren arbeta lugnt. 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.

DIGITALT GRÄNSSNITT
ViO80-2PB 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 genom LED-
lampor, eller indikationer om viktiga element 
såsom bränsleförbrukning, bränslemätare, 
kylvätsketemperaturmätare, etc... Gränssnittet 
hjälper kunden att övervaka underhållsintervall 
och planera in servicetillfällen.  Det fungerar 
även som ett diagnostiskt verktyg i händelse 
av fel, genom att sända en felkod och visa en 
informationsikon på skärmen.

AM 10 : 00

1234.5
h

menu F1 F2 F3 F4

i

2012/03
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1 2 3 4

8 9 105 6 7 11

15 16 1712 13 14 18

22 23 241919 21 21 25

29 30 3126 27 28

19

2012/03/21

AM h2.6
PM h0.0

h2.6

UNDERHÅLL

SmartAssist REMOTE
SmartAssist Remote är det nya hanteringssystemet som har utvecklats 
av Yanmar genom användning av den senaste GPS tekniken vilket 
erbjuder optimal översyn över din utrustnings läge och status. Den 
här kompakta utrustningen som finns på ViO80-2PB hjälper dig att 
maximera din arbetspotential. Genom att tillhandahålla information 
i realtid ger den dig fullständig kontroll och låter dig fjärrövervaka 
och -hantera dina maskiner via en PC eller en smartphone. 11
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UTRUSTNING

UTRUSTNING OCH PRESTATION

Stållarvband | Kuddar till stållarvband | Förlängd 3:e och 4:e hydraulkretsledning till armänden | Krets för gripskopa 
| Snabbkoppling 150-165 bar | Snabbkopplare | Sats med plattformade hydrauliska snabbkopplare | Bioolja | 1 LED-
varningslampa, fast eller med magnetisk bas | Sats med 1 bakre LED-lampa + 1 fast varningslampa | Förbättrad 
bränslefiltrering.

KOMFORT OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Justerbart och lutbart säte med skaï-överdrag, luftfjädring och nackstöd | Stolsskydd | Dokumentlåda | 
Centralsmörjningssystem.

SKYDD OCH HÅLLBARHET 

FOPS 2 främre skydd | Stöldskyddsenhet (nyckel/knappsats) | GPS-spårning | Rörelsealarm | Borttagbar batteribrytare | 
SmartAssist Remote (GPS och vagnparkssystem (fleet management system).

[ TILLVALSUTRUSTNING ]

[ STANDARDUTRUSTNING ]

PRESTANDA

4TNV98C-WBV Yanmar diesel | Direktinsprutning | Dieselpartikelfilter | Motorstyrenhet (ECU) | Eko-läge | Automatiskt 
tomgångssystem | Extra motvikt (+400 kg) | ViPPS hydraulsystem (V¡O PROGRESSIVT 3-PUMPSYSTEM)  | Proportionell 
3:e och 4:e hydraulkretsledning till bomänden med potentiometer för att finjustera flödet (32 l/min - 120 l/min) 
| Säkerhetsventiler på blad, bom- och armcylindrar | Automatisk 2:a hastighet | Snabbkontakt till batteri | Extern 
hydrauloljemätare | SmartAssist Remote (GPS och vagnparkssystem (fleet management system)) | 2 LED-arbetslampor fram 
på hytten + 1 LED-lampa integrerad i bommen.

KOMFORT

LCD-gränssnitt | Justerbart och lutbart säte med tygöverdrag, luftfjädring och nackstöd | Luftkonditionering | Justerbara 
armstöd | Fotstöd | Breda körpedaler | Vindruta med 2 fullt infällbara delar | Skjutbar dubbel sidoruta på höger sida | 
Transparent övre framdel | Fällbart solskydd | Vindrutetorkare | Vindrutespolare | Automatisk taklampa | Radio med USB-
uttag | 2 x 12V-uttag | Förvaringslådor.

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Räcken | Säkerhetsspak | Säkerhetsbälte med upprullningsdon | Säkerhetsventiler för lyft + överbelastningsvarning | 
Nödhammare | Förankringspunkter | 5 speglar | Tuta | Bladcylinderförsörjningsslang i två delar | Skydd för alla cylindrar (bom 
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 snabbkoppling, powertilt, standard-, planerings- eller symmetriska skopor, hydraulhammare, tiltrotator...

[ REDSKAP ]
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A Totallängd 5290 mm H Total bladbredd  2270 mm

A' Total längd med bladet baktill 7280 mm I Total bladhöjd  450 mm 

B Totalhöjd 2680 mm J Bladavstånd 1990 mm

C Totalbredd 2270 mm K Max. bladhöjd över marken  460 mm

D Spårlängd på marken 2290 mm L Max. sänkningsdjup från marken  480 mm

E Underredeslängd 2890 mm M Minsta markfrigång  390 mm

F Bana 1870 mm N Markfrigång under motvikt 700 mm

G Spårvidd 450 mm

A Max. grävdjup – bladet lyft 4160 mm H Bom förskjutningsbas till vänster 57°

B Max. grävdjup – bladet sänkt 4420 mm I Bom förskjutningsbas till höger 60°

C Max. grävräckvidd på mark 7310 mm J Armlängd 1650 mm

D Max. grävräckvidd 7440 mm K Minsta främre svängradie 2860 mm

E Max. vertikal vägg 3770 mm L Minsta främre svängradie med bomsväng 2480 mm

F Max. avlastningshöjd 5710 mm M' Bakre vändradie med extra motvikt 1265 mm

G Max. klipphöjd 7750 mm  
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Tipplast, räknat över fronten  Tipplast, räknat över sidan 90°

LYFTKRAFT

Hytt, Gummilarver, extra motvikt

Bladet över marken

A Max 6 m 5 m 4 m Min

B

6 m  * 2735 * 2735 - - - - - - - -

5 m 1400 1480 - - - - * 2280 * 2280 - -

4 m 1085 1140 - - 1415 1490 * 2280 * 2280 - -

3 m 990 965 975 995 1335 1385 1915 2010 - -

2 m 860 925 940 1010 1255 1370 1725 1880 - -

1 m 850 890 910 965 1185 1260 1580 1660 - -

0 m 850 885 900 940 1130 1185 1515 1610 - -

- 1 m * 985 * 985 - - 1115 1150 1155 1590 2085 * 2395

- 2 m * 640 * 640 - - * 965 * 965 * 1400 * 1400 * 1435 * 1435

Hytt, Gummilarver, extra motvikt

Bladet på marken

A Max 6 m 5 m 4 m Min

B (A=)

6 m 3708 * 2735 * 2735 - - - - - - - -

5 m 4030 1420 * 2120 - - - - * 2280 * 2280 - -

4 m 5656 1100 * 1835 - - 1425 * 1985 * 2280 * 2280 - -

3 m 6098 975 * 1685 980 * 1715 1340 * 2035 1920 * 2545 - -

2 m 6326 875 * 1515 950 * 1695 1260 * 2090 1725 * 2710 - -

1 m 6365 840 * 1405 910 * 1635 1190 * 2075 1605 * 2735 - -

0 m 6220 865 * 1220 895 * 1430 1145 * 1945 1525 * 2510 - -

- 1 m 5875 * 985 * 985 - - 1120 * 1620 1510 * 2080 2105 * 2395

- 2 m 5283 * 640 * 640 - - * 965 * 965 * 1400 * 1400 * 1435 * 1435

[ Informationen i den här tabellen representerar lyftkapaciteten i enlighet med ISO 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. ]

14



UNDERHÅLLSFREKVENS
[ Byte motorolja och filter: 500 timmar ] [ Byte bränslefilter: 500 timmar ] [ Rengöring partikelfilter: 1000 timmar ] [ Byte 
partikelfilter: 9 000 timmar ] [ Byte kylvätska: 2 000 timmar ]

Transportvikt * Tjänstevikt * Marktryck (kgf/cm²)
Gummilarver 8735 kg 8810 kg 0,39
Stållarver 8795 kg 8870 kg 0,39

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

Maximalt tryck  258 bars 
1 kolvpump med variabelt flöde 2 x 70,3 l/min 
1 kolvpump med variabelt flöde 53,2 l/min 
1 kugghjulspump för styrledningen 19 l/min 

[ HYDRAULIK ]

Typ 4TNV98C-WBV 
Bränsle Diesel 
Nettoeffekt (kW) 39,3 at 1900 rpm 
Bruttoeffekt (kW) 41,5 at 1900 rpm 
Deplacement (L) 3,318 l 
Maximalt vridmoment 229 - 241 N.m 
Kylning Vattenkylning
Startmotor (V-kW) 12 – 3 
Batteri (V-Ah) 12 – 115 (i 20 timmar)
Generator (V-A) 12 – 80 

[ MOTOR ]

Antal topprullar 1 
Antal bottenrullar 5 
Spårspännsystem Fettcylinder

[ UNDERREDE ]

Bränsletank (L) 115
Kylvätska (L) 9
Motorolja (L) 11,2
Hydraulkrets (L) 118
Hydraultank (L) 60

[ KAPACITET ]

Körhastighet 2,5 – 4,5 km/h (Gummilarver) / 2,3 – 4,1 km/h (Stållarver)
Rotationshastighet 9 varv/min
Grävkraft (arm) 40,8 kN 
Grävkraft (skopa) 63,5 kN 
Lutningsförmåga 25° 
Ljudnivå (2000 / 14 /CE & 2005 / 88 / CE) LWAG: 98 dBA ; LPAG: 73 dBA

[ PRESTANDA ]

SPECIFIKATIONER

Kraftuttag
Teoretiska data

Tryck (bar) Flöde (l.min-1)
2-vägs 0 – 240 120 - 32 l/min 
1-vägs 0 - 240 120 - 32 l/min

Oljeflödet minskar 
då trycket ökar

*Med extra motvikt 400 kg
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