
Volvo Electric Compact gravemaskiner   2,7 t

ECR25 Electric
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Styrk virksomheden ved at 
skabe stilhed
Gravemaskinen Volvo ECR25 Electric er en ægte "game changer". Som den første 
i et nyt sortiment af elektriske kompakte gravemaskiner har den et afprøvet design 
– og tilføjer batteristrøm, så du har al den ydeevne, du skal bruge, i den kompakte 
pakke, du efterspørger. Da vi ved, at bæredygtighed er lig med succes – det, der er 
godt for mennesker, samfundet og verden, er i sidste ende godt for din virksomhed.

Hjemme i byen   
De lavere støjniveauer, som ECR25 Electric tilbyder, giver dig 
mulighed for at arbejde hvor som helst, hvor som helst – selv om 
natten i beboede områder. Den kan mindske den forstyrrelse, 
som arbejde i bykernen kan medføre, og reducerer trængslen i 
myldretiden, alt imens din effektivitet øges. Det skaber også et 
mere behageligt arbejdsmiljø for dig og dine kolleger, som du 
kan kommunikere tydeligt med, mens du arbejder.

Gå, hvor andre ikke kan   
ECR25's Electric har en svingradius på nul for bagenden, 
hvilket gør den perfekt til at arbejde sikkert i snævre områder. 
Og takket være nulemissionerne elimineres behovet for dyre 
gasudsugningsanlæg til indendørs arbejde, som f.eks. arbejde 
i kælderrum og nedrivning af bygninger. Dette åbner op for 
nye forretningsmuligheder, som igen er med til at optimere 
udnyttelsen.

I hjertet af aktiviteterne   
ECR25 Electric tager de afprøvede kvaliteter ved branchens 
førende førerhus – tilgængelighed, udsyn og klasseførende 
ergonomi – og tilføjer en markant reduktion af støj, vibration 
og varme, hvilket sikrer langvarig komfort og produktivitet. 
Den manglende udstødning bemærkes også, da den tilhørende 
røg fjernes og den støv, som den kan udvikle, minimeres.

Bevar din Volvo som en Volvo!   
Kun med Volvo-redskaber får du, hvad du ønskede, da du 
i det hele taget købte en Volvo – maksimal produktivitet, 
brændstofeffektivitet og oppetid. Volvo udvikler og tilbyder et 
bredt udvalg af redskaber, der er fuldt kompatible med vores 
elektriske maskiner, som giver dig uovertruffen fleksibilitet og 
alsidighed, hvilket gør det let for dig at udvikle jobmuligheder 
og få arbejdet udført med større produktivitet.
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Skab 
stilhed
Støjforurening accepteres ofte som en del af hverdagen. På dit bord, tag dine støjreducerende hovedtelefoner på, og fortsæt arbejdet. 
Men det er ikke en løsning for den person, der arbejder på kontor, og som holder sin frokostpause i parken. Hvis det er en Volvo 
ECR25 Electric, der arbejder i nærheden, vil den skabe stilhed, der hjælper alle med at fokusere på det, der er vigtigt for dem.
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Den innovative 
nye ECR25 ELECTRIC

• Ingen emission lokalt 
• Lydniveau stærkt reduceret 
• Vedligeholdelsesfrit batteri 
• Lave elomkostninger 
•  Intet strømforbrug, når 

maskinen ikke er i drift

Nulemission elkraft

• Lav vibration 
• Farvedisplay med joghjulsnavigation 
• Intuitiv og nemmere at betjene 
• Fuldt LED-lys 
• Blæser mindre støv

Komfort på et højere niveau
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• Mulighed for at arbejde indendørs 
•  Mulighed for at arbejde uden for 

normal arbejdstid
• Mulighed for at arbejde fuldt skift 
• Mulighed for hurtig opladning

Få adgang til nye markeder

• Kun smøring månedligt 
• Patenteret hydraulikoliefilter 
• Slanger beskyttet inde i bom og arm 
• Automatisk kørehastighed

Alt, hvad du ville forvente af Volvo

•  Samme ydelse som dens diesel-
modstykke

• Uovertruffen løftekapacitet 
• Nul svingradius bagtil 
•  Forreste hjørne forbliver inden for 

sporvidde
• Stort sortiment af Volvo-redskaber

Arbejde med alt,  
hvor som helst
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Volvo ECR25 Electric i enkeltheder
Elektrisk system

Batteritype Litium-ion

Batterispænding V 48

Batterikapacitet (fuld pakke) kWh 20

Ah 450

Vejledende kørselstid (afhængig af anvendelse) timer op til 4

Spænding ekstrabatteri V 12

Ekstrabatteri kapacitet Ah 70

Generator V/Ah 12/40

Elektrisk motor

Motortype Permanent magnet

Motorkraft (maksimal) kW 18

Motorkraft (fortsat) kW 14,7

Driftstilstand maks. / standard o/min 2,050

Driftstilstand maks. / Eco o/min 1,800

Driftstilstand maks. / Boost o/min 2 400

Graveydelse

Standard skovlbredde (blad uden sideskær) mm 500

Standardskovls masse kg 59

Standardskovls nominelle kapacitet l 74

Skovldrejning. ° 205

Skovlens brydekraft (ISO) daN 2 233

Lang arms løsrivningskraft (ISO) daN 1 497

Med lang arm mm 1 350

Svingsystem

Maks., drejningshastighed o/min 9,4

Maks., drejningsmoment daNm 485

Hydrauliksystem

Pumpetype Variabel deplacering, lastføling

Maks. systemflow l/min 58

Maks.flow for tilbehør l/min 50

Maks. tryk for tilbehør MPa 25

Maks. flow for 2. tilbehørskredsløb l/min 23

Maks. driftstryk MPa 25

Undervogn

Gummibæltebredde mm 300

Under- og overruller pr. side 3 / 1

Bæltespænding af smørestempel

Blad (bredde x højde) mm 1 550 x 312

Køresystem

Maks., trækstangstræk daN 1 984

Maks. kørehastighed lav km/t 2,4

Maks. kørehastighed høj km/t 4,5

Stigningsevne ° 30

Servicepåfyldning

Hydraulisk system, i alt l 33

Hydrauliktank l 23

Kørereduktionsenhed l 2 x 0,6

Lydniveau

Indvendigt lydniveau i henhold til ISO 6396

LpA dB 74

Udvendigt lydniveau i henhold til ISO 6395 og EU' støjdirektiv 
(2000/14/EF) og 474-1:2006 +A1:2009

LWA dB 84

Vægt og jordtryk

Driftsvægt i henhold til ISO 6016 kg 2 730

Jordtryk (førerhus) kPa 28,4

Transportvægt kg 2 655

Med opvarmet førerhus

Med direkte monteret skovl

Med gummi-larvebånd mm 300

Med lang arm mm 1 350

LØFTEKAPACITET ECR25 ELECTRIC

Denne kapacitet er angivet for en maskine udstyret med førerhus, 300 mm gummi-larvebånd 
og uden skovl eller kvikkobler.  
Værdierne nedenfor er i overensstemmelse med ISO standard 10567. 
De overstiger ikke 75 % af tippelasten eller 87 % af den hydrauliske grænse 
med maskinen på fast jævn grund. 
Laster mærket med en asterisk (*) er begrænset af maskinens hydrauliske 
løftekapacitet i stedet for tippelast. 
Bemærk: I overensstemmelse med standard EN 474-5 skal maskinen være 
udstyret til at udføre håndteringsaktiviteter. 
Det er operatørens pligt at kende og følge de gældende 
nationale og lokale sikkerhedsforskrifter.

Langs undervogn

Hen over undervogn

Løftepunkt 
højde (B) 

m

Løftepunkt radius (A)

2,0 m 3,0 m Maks. rækkevidde Maks.

m

Arm: 1 350 mm 
Modvægt: standard

2 kg - - - 465 500* 445 294 532* 282 3,971

1 kg 808 1 334* 760 439 715* 418 269 571* 258 4,142

0 kg 760 1 608* 713 417 897* 397 278 623* 266 4,002

-1 kg 763 1 659* 716 413 902* 393 335 692* 320 3,502
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Z

Specifikationer

DIMENSIONER

Beskrivelse Enhed ECR25 Electric

Arm mm 1 350

A Maks. skærehøjde mm 4 183

B Maks. tømmehøjde mm 2 957

B* Maks. skovlfrigang mm 3 070

C Gravedybde mm 2 761

C* Maks. gravedybde mm 2 965

D Maks. gravedybde ved vertikal væg mm 2 119

E Maks. graverækkevidde på jordniveau mm 4 602

F Maks. graverækkevidde mm 4 768

G Højeste position dozerblad mm 401

H Laveste position dozerblad mm 422

I Tumbler længde mm 1 440

J Sporlængde mm 1 906

K Dozerblad, maks.rækkevidde i jordniveau mm 1 365

L Samlet bredde med 300mm gummi-larvebånd mm 1 550

M Totallængde mm 3 876

M* Transportlængde mm 4 525

N Samlet højde af motorhjelm mm 1 570

O Min. jordrækkevidde mm 290

P Dozerbladshøjde mm 312

Q Skobredde (gummi) mm 300

R Jordrækkevidde til superstruktur mm 554

S Forreste drejningsradius mm 2 002

T Forreste drejningsradius med maksimal forskydning mm 1 555

U Samlet højde førerhus mm 2 535

V Samlet bredde af superstruktur mm 1 340

X Bageste drejningsradius mm 750

Y Frigangsvinkel fortil ° 34

Z Dozerbladsbredde mm 1 550

α1 Maks. svingvinkel på bom til venstre ° 72

β1 Maks. bomforskydning til højre mm 784

α2 Maks. svingvinkel på bom til højre ° 56

β2 Maks. bomforskydning til venstre mm 496
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Udstyr
STANDARDUDSTYR

Transmission

Hydrauliske aksialstempelmotorer udstyret med epicyklisk reduktionsgear.

Automatisk totrins-kørsel

Flangede ruller i bunden smurt for levetid

Smør strammerhjul smurt for levetid

Elektrisk/elektronisk styresystem

Vedligeholdelsesfrit 48V batteri (3 hylder) - fastmonteret for tyverisikring

On-board lader med type 2 stik

Standardladekabel med 3 stik (til husholdning - hvid, CEE 16A 1 fase - 
blå, og CEE 32A 3 fase - rød)

Hurtiglader klar med vejrbestandig stikkontakt

Vedligeholdelsesfrit 12V ekstra batteri

Stik af høj kvalitet

Beskyttet batteriafbryder

Maskine udvendigt

Advarselssignal, blinkende LED

Beskyttet LED arbejdslys på bommen

Bageste LED arbejdslys

To LED arbejdslys på top front

Højre og venstre sidespejl

Meget synligt orange indgangsfodtrin og håndtag

Svingsystem

Hydraulisk radialstempelmotor med direkte kontakt med kugle internt 
kronhjul (ingen reduktionsgear)

Integreret stødfri ventil

Automatisk, flerpladet, fjederaktiveret, hydraulisk udløst drejningsbremse

Centraliseret og fjernsmøring af kronhjul og kugleleje

Undervogn

“X”-form, bokssvejst ramme med skrånende længdevanger

2 forankringspunkter på dozerbladet

2 forankringspunkter på rammen

2 løftepunkter på rammen

300 mm gummi-larvebånd

Kraftige, aftagelige beskyttelseskapper til motorer til larvefødder og 
drejningssystem.

400HB påsvejst hjørne på dozerblad

STANDARDUDSTYR

Hydrauliksystem

Plastiktank med aftapningsprop

Variabel deplacering, lastefølsom stempelpumpe

Flow-delende hovedstyreventil med lukket center

Dæmpning på cylindre:

Bom op

Ekstra flow-justering

Sekundære aflastningsventiler til tilbehør

Hammer-/saksventil

Ekstra tilbehørskreds

Plane hydrauliske hurtigkoblinger

Dobbeltvirkende kreds for hydrauliske hurtigkoblinger

Mineralsk hydraulikolie VG46

Stor vipbar oliekøler

Patenteret filtrerings- og påfyldningselement

Dobbeltvirkende hydraulisk kredsløb til redskaber

Førerhus

Certificeret FOPS-niveau 1 på førerhus (beskyttelsesanordning mod 
faldende genstande)

Certificeret TOPS (Tip-Over Protective Structure)

Certificeret ROPS (Roll-Over Protective Structure)

Stofsæde, lændejustering, højt ryglæn og oprullelig sikkerhedssele

Høj visibilitet 2” orange sikkerhedssele

Sikkerhedssele med advarselslampe

Bred dør

Stort, rummeligt og frit gulvareal

Forrude åbnes med gasfjeder

Forrude, der kan åbnes helt, med plads til den nederste forrude i førerhuset

Forrudevisker og -vaskerdyse

Skyderude i højre side

Plant hærdet glas

Varmesystem med indstilling af temperatur og luftgennemstrømning

Flere justerbare luftventiler

Filtreret luftindtag

Værktøjskasse med indbygget opbevaring til instruktionsbog samt  
læsbar lem

Indvendig belysning i førerkabinen

Kopholder

Telefonholder

Forberedelse til radio (antenne og kabling er formonteret)

12V-udtag i førerhus
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Ikke alle produkter fås på alle markeder. I henhold til vores politik om stadige forbedringer forbeholder vi os ret til ændring af specifikationer  
og design uden varsel. Illustrationerne heri viser ikke nødvendigvis standardversionen af maskinen.

STANDARDUDSTYR

Graveudstyr

Svejset monobom

Beskyttelse til bommens cylindertap

Integreret løftepunkt på bommen

Svejsede monoarme med støbte ender

Bøsninger i long-life-stål

Hærdede, forsmurte og korrosionsbestandige tappe

50 timers smøreintervaller

Lang arm 1 350 mm

Instrumentering og overvågning

Højkontrastfarve 5” LCD-display med dag-/nattilstand for god aflæsning 
uanset lysforhold

Joghjul for let navigering og justering af elmotorens hastighed

3 arbejdstilstande: Standard, ECO og Boost

Flere advarselsmeddelelser med angivelse af nødvendig handling i 
tilfælde af fejlfunktion

Volvo Telematic System

Maskinstyringssystem

Fingerspidsstyring for forskydning af bom

Fingerspidsstyring for hjælpekredsløb

Vippekontakt for hammer på højre joystick

Automatisk låseenhed for styreenheder og joysticks, når venstre konsol 
er løftet

Sikkerhedsanordning for startmotor: venstre konsol skal være løftet, 
for at startmotoren fungerer

Trykakkumulator for at sænke udstyret til jorden, når motoren slukkes

Højt vridningsmoment/automatisk totrins-gear med knap på 
instrumentbrættet

Højhastighedsvippekontakt på dozerbladets håndtag

Brede kørepedaler

Officielle godkendelser

Maskinen overholder det europæiske direktiv 2006/42/EF.

Støjafgivelse til miljøet overholder direktiv 2000/14/EF.

Hånd-, armvibrationer - helkropsvibrationer i overensstemmelse med 
direktiv 2002/44/EF

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) der overholder direktiv 
2004/108/EF med senere ændringer

Redskaberne opfylder standard EN 474-1 og EN 474-5

FOPS-niveau 1 i henhold til ISO-standard 10262

TOPS overholder standard ISO 12117 og EN 13531.

ROPS overholder standard ISO 3471-1 og / SAE J1040

OPG 1 overholder standard ISO 10262

OPG 2 overholder standard ISO 10262 (hvis udstyret)
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Keep it 
in the family
Ved siden af den kompakte gravemaskine 
er Volvo L25 Electric den seneste evolution 
fra firmaet, der har været på forkant i 
udviklingen af læssemaskiner i over 65 år. 
Den leverer den forventede ydeevne, men 
med den elektricitet uden udledninger, du 
kun har drømt om. Uanset anvendelsen vil 
denne elektriske kompakte læssemaskine 
levere – men på en mere støjsvag, renere 
og mere komfortabel måde.
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