
Volvo Construction Equipment

L25 Electric
Volvon sähkökäyttöiset minipyöräkuormaajat    5,1–5,3 t



2

Pienet koneet, suuret tulokset
Minikaivukoneiden ja minipyöräkuormaajien vuosikymmenten 
suunnittelu- ja valmistuskokemuksemme ansiosta minikoneiden 
mallistomme on suunniteltu asiakkaiden menestymistä 
ajatellen. Suurten Volvo-koneiden DNA:han perustuva compact 
koneiden mallistomme asettaa standardit tehokkuudelle, 
suorituskyvylle ja toimintavarmuudelle, ja compact koneita 
täydentävä Volvon työvälineiden laaja valikoima maksimoi 
monikäyttöisyyden. 
Ylpeään historiaamme perustuva Volvo Concept Lab jatkaa 
mullistavien ideoiden ja innovatiivisten konseptien – kuten 
palkittujen sähkökäyttöisten minikoneidemme – kehittelyä sen 
varmistamiseksi, että voimme tarjota asiakkaillemme koneita, 
jotka tuottavat suuria tuloksia pitkälle tulevaisuuteen.

Tervetuloa alan johtavien koneiden 
maailmaan. Maailmaan, jossa 
mielikuvitus, kova työ ja teknologiset 
innovaatiot näyttävät tietä puhtaamman, 
älykkäämmän ja verkottuneemman 
tulevaisuuden kehittämistä kohti. 
Maailmaan, jota tukevat Volvo Groupin 
kestävät arvot. Vakauden, kestävän 
kehityksen ja innovaatioiden maailmaan. 
Maailmaan, jonka sydämeen asetamme 
asiakkaamme.

Tervetuloa Volvo Construction 
Equipmentin maailmaan – tulet varmasti 
viihtymään siinä.

Tervetuloa  
maailmaamme
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Building tomorrow

Ratkaisuja sinulle
Alan johtavat koneemme ovat vasta alkua suhteellesi Volvon 
kanssa. Kumppaninasi olemme kehittäneet laajan valikoiman 
lisäratkaisuja, jotka auttavat sinua parantamaan käyttöastetta, 
lisäämään tuottavuutta ja alentamaan kustannuksia. 

Suunniteltu liiketoimintaasi varten

Yhdeksään osa-alueeseen jaettu tuote- ja palveluvalikoimamme 
on suunniteltu täydentämään koneesi suorituskykyä ja 
parantamaan tuottavuuttasi. Yksinkertaisesti sanottuna: 
tarjoamme alan tämän hetken parhaita vakuuksia, takuita ja 
teknologisia ratkaisuja.

Tukenasi, kun tarvitset meitä

Oletpa sitten ostamassa uutta tai käytettyä konetta, 
maailmanlaajuinen jälleenmyyjä- ja teknikkoverkostomme 
tarjoaa ympärivuorokautista tukea, joka sisältää muun muassa 
koneen seurannan ja ensiluokkaisen varaosien saatavuuden. 
Se toimii kaikkien Volvo-palvelujen pohjana, joten voit luottaa 
siihen, että olemme tukenasi heti alusta lähtien.

TurvallisuusPolttonestetalousPolttonestetalous

VuokrausKäytettävyysaikaTurvallisuus

Uusi elämäVaraosatTyövälineet
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Työskentele 
milloin ja missä 
tahansa
Volvo L25 Electric sekä hyödyttää yhteisöjä yleisesti että luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia yrityksellesi, etenkin jos työskentelet 
ympäristön kannalta herkillä alueilla. Alhainen melutaso tarkoittaa sitä, 
että koneella voi työskennellä milloin ja missä tahansa – jopa öisin 
tiheästi asutuilla alueilla. Nollapäästöjen ansiosta myöskään kalliita 
poistoimujärjestelmiä ei tarvita työskenneltäessä sisätiloissa.

“Koska akut toimivat vastapainona, L25 Electric voi 
nostaa minikoneeksi todella paljon. Sen suurin etu on 

kuitenkin se, että se on vähäpäästöinen ja hiljainen ja siinä 
esiintyy hyvin vähän tärinää. Kuljettajamme nauttivat 

sillä työskentelystä.” 

Silvan Eberhard, 
Logistiikkapäällikkö, Eberhard (Sveitsi)
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Avaa uusia 
mahdollisuuksia

Me Volvolla tiedämme, että kestävää kehitystä edustava liiketoiminta 
menestyy, ja esittelemme ylpeinä Volvo L25 Electricin, sähkökäyttöisten 
minipyöräkuormaajien malliston ensimmäisen mallin. Volvo L25 Electric 
-mallissa yhdistyvät Volvon hyväksi havaittu minipyöräkuormaajan alusta 

ja akkuteho sekä tarvitsemasi suorituskyky, paikalliset nollapäästöt ja 
erittäin alhainen melutaso.

Uudenlaista hyvinvointia   
Kuljettajat saavat työskennellä maailmanluokan ohjaamossa, 
josta Volvo on kuuluisa ja jossa on leveä sisäänkäynti, erinomainen 
näkyvyys ja mukavuus, joka on parantunut entisestään melun, 
tärinän ja kuumuuden huomattavan vähenemisen sekä koneiden 
pakokaasuttomuuden takia. Tämä kaikki tekee työmaasta 
hiljaisemman ja puhtaamman, parantaen kommunikointia ja koko 
henkilöstön työskentelyolosuhteita.

Entistä monipuolisempi  
Vapauta L25 Electric -mallisi koko potentiaali ja tartu 
monenlaisiin töihin hyödyntäen saatavana olevien Volvo-
työvälineiden kattavaa valikoimaa. Monipuolisuutta lisää myös 
Volvon integroitu työvälinekiinnike, jonka ansiosta työväline on 
nopea ja helppo vaihtaa mukavasta ohjaamosta käsin.
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Räätälöi kone olosuhteiden mukaan  
Ergonomisten ja intuitiivisten hallintalaitteiden lisäksi 
kuljettajien valittavissa on muokattavia työskentelyohjelmia, 
joilla he voivat räätälöidä koneen toimintatavan maaperän, 
käytettävän työvälineen ja omien toiveidensa mukaisesti. 

Todistettua suorituskykyä  
Volvo L25 Electric tarjoaa tämän kokoluokan pyöräkuormaajalta 
odottamasi suorituskyvyn, mutta hiljaisemmassa 
nollapäästöisessä paketissa. Minikoneessa on erinomaiset 
nosto- ja murtovoimat, maksimivetoteho sekä parhaat 
mahdolliset maastoajo-ominaisuudet ja vakaus.

Katso, miten helppoa vetotehon, 
lisähydrauliikkavirtauksen sekä 
ohjaussauvan ja kaasupolkimen 
herkkyyden säätäminen on.

https://youtu.be/nubUMk--MgA
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Paras akkuteknologia  
Parhaat koneet ansaitsevat parhaat tehoratkaisut, ja juuri 
sellaisen löydät L25 Electric -mallista, jossa on 48 V:n litium-
ioniakku. Tämä teknologia, jonka kapasiteetti on 40 kW, on 
yksinkertaisesti paras teknologia työskentelyä varten. Eikä 
siinä kaikki: akku on suunniteltu kestämään jopa 2500 täyttä 
latausjaksoa, joten sen voi odottaa kestävän koneen koko 
käyttöiän ajan. 

Ylivoimaista tehokkuutta  
L25 Electric -mallin täyssähköisessä voimansiirrossa on energian 
talteenottotoiminto, joka varmistaa äärimmäisen tehokkuuden 
ilman kompromisseja suorituskyvyn suhteen. Täysin LED-
pohjainen valaistus ja sähkömoottorien automaattinen sammutus 
säästävät energiaa entisestään.

Täysi 
työpäivä
Työskentely-ympäristöstä ja tehtävästä työstä riippuen Volvo L25 Electric 
voi työskennellä aktiivisesti jopa 6 tuntia yhdellä latauksella. Selvitä, 
onko sähkökäyttöinen Volvo-kone oikea valinta toimintaasi varten, 
keskustelemalla jälleenmyyjäsi kanssa, joka voi auttaa sinua laskemaan 
toiminta-ajan ja optimaalisen latausratkaisun toimintaasi varten.
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Luotettavaa 
käyttövarmuutta

Volvon ratkaisu- ja palvelutarjonnan avulla voit astua luottavaisesti 
sähkökäyttöisten koneiden upeaan uuteen maailmaan. Paras 

akkuteknologia, vähentyneet huoltotarpeet, pikalatausratkaisut 
ja vaikuttavat takuut antavat sinulle täydellisen mielenrauhan ja 

luottamuksen siihen, että sähkökäyttöinen koneesi tarjoaa toimintaasi 
varten tarvitsemasi suorituskyvyn ja toimintavarmuuden. 

EMMA: toimintavarmuuskumppanisi  
Ennakoi lataustarpeet ja varmista sähköisen Volvo-koneesi toimintavalmius käyttämällä Sähkökoneen hallinta -sovellustamme. 
‘EMMA’ on verkkosovellus, joka tarjoaa tietoa esimerkiksi koneesi latauksen tilasta, akun varaustasosta ja koneen maantieteellisestä 
sijainnista. Voit siirtyä sovellukseen millä tahansa internetiin yhdistetyllä laitteella ja saada arvokasta tietoa, joka auttaa sinua 
hallitsemaan latausprosessia tehokkaammin ja maksimoimaan koneen käyttöasteen.

Tältä näyttää päivä  
Emman kanssa

https://www.youtube.com/watch?v=v87wHF3ruZw
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30 % vähemmän huoltoa  
Paranna toimintavarmuutta ja vähennä huoltotarpeita 30 %:n 
verran kahdella huoltovapaalla ja vesijäähdytteisellä moottorilla 
varustetun täyssähköisen koneemme avulla. Sähkömoottorit 
myös pysähtyvät, kun koneella ei työskennellä eikä sitä liikuteta, 
jolloin vältetään tarpeeton kuluminen ja turha tyhjäkäynti.

Lataa 0 %:sta 100 %:iin yön aikana  
Volvo L25 Electric -mallissa on vakiona integroitu sisäinen 
laturi, joka on yhteensopiva tavallisten sähköpistorasioiden 
sekä latausasemissa käytettävien vakioliittimien kanssa*. Se 
tuottaa 3 kW tehoa akkuihin, jolloin kone voi latautua 0 %:sta 
100 %:iin yön aikana. Sen mukana toimitetaan myös tarvittavat 
latausjohto, pistoke ja sovittimet seinäpistorasiasta tai 
latauspisteestä lataamista varten. 
*Paikallisen lainsäädännön salliessa.

Lataa 0 %:sta 100 %:iin kahdessa tunnissa  
Projekteihin ja käyttökohteisiin, joissa tarvitaan nopeampaa 
lataamista, on saatavana valikoima valinnaisia erillisiä 
pikalatureita sekä sisä- että ulkokäyttöä varten. Ne lataavat L25 
Electricin 0 %:sta 100 %:iin enintään kahdessa tunnissa ja 
kaksinkertaistavat nettotoiminta-aikasi. 

5 vuoden premium-tuki  
Volvo-jälleenmyyjäsi ensiluokkaisen avun ja tuen lisäksi L25 
Electric -mallille myönnetään kahden vuoden ilmaiset huollot 
ja kahden vuoden täyskattava takuu. Lisäksi solmiessasi 
huoltosopimuksen toisen vuoden päätyttyä akulle ja elektronisille 
komponenteille myönnetään veloituksetta vielä kolmivuotinen 
lisätakuu. 
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• Täydellinen valinta meluherkille alueille 
• Voit työskennellä toimistoaikojen ulkopuolella 
•  Paikalliset nollapäästöt: työskentele sisätiloissa 

ja alueilla, joilla hiilidioksidipäästöjä on rajoitettu
• Paremmat työskentelyolosuhteet

Avaa uusia 
mahdollisuuksia

Tutustu koneeseen 
esittelyvideollamme

Sähköistävää 
suorituskykyä

https://www.youtube.com/watch?v=7qRyvssV1CI
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•  Suuret nosto- ja murtovoimat, erinomaiset suuntaisliikkeet, 
ylivertainen taaksekallistus- ja kaatokulma

•  Jäykät planeetta-akselit ja 100 %:n tasauspyörästön lukot 
maksimoivat vedon ja minimoivat renkaiden kulumisen

• Runkonivel varmistaa parhaan maastoajokyvyn ja vakauden

Todistettua suorituskykyä

• Mahtuu ahtaisiin tiloihin kompaktin suunnittelun ansiosta 
• Laaja valikoima Volvo-työvälineitä 
• Työvälinekiinnike, jossa integroitu kolmas hydrauliikkatoiminto 
•  Muokattavat asetukset, joita ovat muun muassa vetoteho ja 

ohjaussauvan/kaasupolkimen herkkyys 

Työskentele milloin ja missä tahansa

• Tee täysi työpäivä – saatavana toiminta-aikalaskuri (ota yhteys jälleenmyyjääsi) 
•  Ota kaikki irti jokaisesta latauksesta: täyssähköinen voimansiirto,  

energian talteenottotoiminto ja moottorin automaattinen sammutus
• Valikoima latausratkaisuja | 0–100 % jopa kahdessa tunnissa 
• 2 vuoden ilmaiset huollot, 2 vuoden täystakuu koneelle

Luotettavaa käyttövarmuutta

•  Huoltovapaat sähkömoottorit, joiden automaattinen 
sammutustoiminto vähentää kulumista ja säästää energiaa

• Ei hydrostaattista käyttöä = hydrauliöljyn tarve puoliintunut  
• Helppo pääsy voitelu- ja huoltokohteisiin maan tasalta käsin 

30 % vähemmän ylläpitoa

• Vähän tärinää, vähän melua, ei pakokaasua 
• Leveä ohjaamon oviaukko, kolmipistenousu ohjaamoon 
• Paras näkyvyys joka suuntaan 
• Intuitiivinen käyttöliittymä, sähköhydrauliset hallintalaitteet 

Uudenlaista hyvinvointia

• 48 V:n litium-ioniakku – 40 kW:n kapasiteetti 
• Mukana toimitetaan 3 kW:n sisäinen laturi ja tarvittavat latausjohto, pistoke ja sovittimet 
• Pikalatausmahdollisuudet – 0 %:sta 100 %:iin jopa kahdessa tunnissa (ulkoinen laturi) 
• Voidaan ladata koska tahansa 
• Varkaussuojattu kiinteä akku 
• Suunniteltu kestämään jopa 2500 täyttä latausjaksoa 

Paras akkuteknologia
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Sitoutumisemme 
sähkökäyttöön

Volvo Construction Equipment on sitoutunut rakentamaan maailmaa, 
jossa me kaikki haluamme elää. Maailmaa, jossa edistystä tapahtuu 

kestävällä, tehokkaalla ja rauhallisella tavalla. L25 Electric on vain yksi 
osoitus tästä sitoutumisesta ja kasvavan Volvon sähkökäyttöisten 

koneiden, kuorma-autojen ja bussien malliston lisä, joka auttaa 
nostamaan rimaa toimialallamme sähköisten ratkaisujen suhteen.
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“L25 Electric on tärkeä virstanpylväs AWB Kölnin matkalla kohti sähköistä 
liikkumista, ja se täyttää odotuksemme erinomaisesti. 

Sähkökäyttöiset koneet toimivat hyvin kylmälläkin säällä. Kapasiteetti, 
käsiteltävyys ja kauhan koko – kaikki täsmää. Tähän mennessä emme 
ole joutuneet kyseenalaistamaan päätöstämme millään tavalla. Teimme 

ehdottomasti oikean valinnan.” 

Dr. Bert Schröer, 
Liikkumis- ja kestävyyspäällikkö, AWB Köln (Saksa)

TULE MUKAAN SÄHKÖISEEN 
VALLANKUMOUKSEEN

Oletko valmis viemään 
liiketoimintasi uusille urille?  

Varaa sähkökäyttöinen 
Volvo-rakennuskoneesi verkossa!

https://www.volvoce.com/electromobility/prebook/
https://www.volvoce.com/electromobility/prebook/
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Volvo L25 Electric yksityiskohtaisesti
Sähköjärjestelmä

Akun tyyppi Litiumioni

Akkujännite V 48

Akun kapasiteetti (täysi pakkaus) kWh 40

Ah 900

Indikatiivinen käyntiaika tuntia Enintään 8

Latausaika ladattaessa koneessa (0–100 %) 
230 V AC, 6 A tuntia ~ 25

Latausaika ladattaessa koneessa (0–100 %) 
230 V AC, 8 A tuntia ~ 18,5

Latausaika ladattaessa koneessa (0–100 %) 
230 V AC, 10 A tuntia ~ 14,5

Latausaika ladattaessa koneessa (0–100 %) 
230 V AC, 13 A tuntia ~ 11,5

Latausaika ladattaessa koneessa (0–100 %) 
230 V AC, 16 A tuntia ~ 11,5

Latausaika ladattaessa ulkoisella laturilla 
(0–100 %) 400 V AC, 16 A – 9,6 kW tuntia ~ 3,5

Latausaika ladattaessa ulkoisella laturilla 
(0–100 %) 400 V AC, 32 A – 17,3 kW tuntia ~ 2

Lisäakun jännite V 12

Lisäakun kapasiteetti Ah 52

Sähkömoottori

Voimansiirtolinjan moottorityyppi Induktio-
moottori

Voimansiirtolinjan moottorin teho (huippu) kW 36

Työhydrauliikan moottorityyppi Kesto-
magneetti

Työhydrauliikan moottorin teho (huippu) kW 32

Vivusto

Z-aisasto varmistaa suuren murtovoiman kauhalle ja myös erinomaisen 
suuntaisliikkeen lavahaarukoille Volvon erityisen kinematiikan ansiosta.

Aisastojärjestelmä Z

Nostosylinterit 2

Kallistussylinterit 1

Nostoaika (kuormitettu) s 6

Laskuaika (tyhjänä) s 4

Tyhjennysaika s 1,5

Renkaat

Koko 335/80 R18

Vanne 11 x 18

Jarrujärjestelmä

Kuiva levyjarrujärjestelmä käyttö- ja seisontajarrua varten: luotettava 
jarrutusjärjestelmä, toimii kaikissa neljässä pyörässä.

Ohjaamo

Mittaristo: kaikki tärkeät tiedot ovat kuljettajan näkökentässä.

Hydraulijärjestelmä

Lämpöohjattu öljypiiri integroidulla jäähdytysjärjestelmällä. Sähköhydraulinen 
ohjausventtiili: kaksitoiminen ohjausventtiili 3-puolaisella järjestelmällä. 
Erillinen virtaus ja täysin ohjattavissa ohjaussauvalla

Työpaine enintään MPa 23

Virtaus l/min 55

3. hydraulipiirin paine maks. MPa 17,5

3. hydraulipiirin virtaus l/min 55

Voimansiirto

Oskillointikulma ± ° 10

Oskillointi pyörän kohdalla, maks. mm 245

Raideleveys mm 1 402

Ajonopeus, eteen/taakse km/h 16

Ohjausjärjestelmä

Hydrostaattinen ohjaus. Runko-/heilurinivel. Ohjauspumppu: 
hammaspyörätyyppi prioriteettiventtiilin kanssa

Ohjaussylinterit 1

Työpaine MPa 19

Suurin virtaus l/min 55

Maks. nivelöinti ± ° 38

Täyttö huollon yhteydessä

Hydraulisäiliö l 37

Vaihteistoöljy l 0,6

Etuakselin öljy l 5,5

Taka-akselin öljy l 5,5

Melutaso

Ohjaamon äänenpainetaso standardin ISO 6396 mukaan:

LpA dB 72

Ulkoinen melutaso normin ISO 6395 ja EU:n meludirektiivin  
2000/14/EY mukaan

LWA dB 88
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Kauhan tyyppi 
 
L25 Electric, jossa z-aisasto ja 
335/80R18-renkaat

Yleiskäyttö
Kevyt 

materiaali
4 in 1

Tilavuus kukkurallaan m³ 0,9 1,0 1,2 0,8

Materiaalin tiheys kg/m³ 1 800 1 600 1 300 1 900

Staattinen kaatokuorma, suora 
(ISO 14397)

kg 3 750 3 700 3 600 3 450

Staattinen kaatokuorma, täysi 
kääntö 38° (ISO 14397)

kg 3 350 3 300 3 250 3 100

Hydraulinen nostokapasiteetti, 
maks.

kN 55 54,2 52,8 51,5

Murtovoima kN 54,5 47,5 42 51,5

Kokonaispituus mm 5 445 5 375 5 480 5 480

L Nostokorkeus, maks. mm 4 125 4 170 4 260 4 080

V Kauhaleveys mm 1 800 1 800 1 800 1 800

a₁ Pyyhkäisykehä mm 8 875 8 780 8 840 8 895

T Kaivusyvyys mm 100 100 100 105

H Kaatokorkeus, 45° mm 2 495 2 425 2 355 2 470

M Ulottuvuus 
maksimikorkeudella

mm 750 825 905 775

N Ulottuvuus, maks. mm 1 525 1 600 1 675 1 545

Toimintapaino kg 5 080 5 080 5 120 5 260

Erittelyt

MITAT

L25 Electric, jossa z-aisasto 
ja 335/80 R18 -renkaat

B mm 4 470

C mm 2 125

D mm 310

F mm 2 480

G mm 850

J mm 2 970

K mm 3 170

O ° 70

P ° 45

R ° 50

S ° 96

U mm 200

X mm 1 410

Y mm 1 740

Z mm 2 880

a₃ mm 3 935

a₂ mm 2 155

a₂ ° ±38

Tiedot kuormaushaarukalla 
 
Painopiste 500 mm

Kippauskuorma, täysi kääntö (ISO/ DIS) kg 2 500

Hyötykuorma, EN 474-3, 60/80 % kg 1 500/2 000

Hyötykuorma 80 %, kuljetusasento, 38° täysi kääntö kg 2 400
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Varusteet
VAKIOVARUSTEET

Voimansiirto

Täysin sähköinen käyttö

Kuljettajan kontrolloimat, 100-prosenttiset tasauslukitussarjat 
molemmilla akseleilla

Sähköinen / elektroninen hallintajärjestelmä

Huoltovapaa 48 V:n akku – suojattu ja upotettu koneen rakenteeseen

Koneen sisäinen laturi tyypin 2 pistorasialla

Vakio latausjohdin 3 pistotulpalla (sisäinen - valkoinen, CEE-pistotulppa 
sininen ja punainen (230VAC:lle 16A 1-vaihe)

Huoltovapaa 12 V:n lisäakku

Korkealaatuiset liittimet

Suojattu akun irtikytkentä

Ohjaamon 12 V:n pistorasia

Täys-LED-valot - Ajovalot (ajovalot, seisonta-, taka-, jarru- varoitusvalot ja 
suuntavilkut)

Täys-LED-valot - Työvalot (2 edessä ja 2 takana)

Hydraulijärjestelmä

Hammaspyörätyyppinen pumppu

Sähköhydraulinen ohjausventtiili 3-puolaisella järjestelmällä

3. hydraulipiiri

Hydrauliikan liittimet 3. hydraulipiiriä varten

Mittarit & hallintalaitteet

Yksi vipu, jossa on 3. toiminto – sähköproportionaalinen

12 voltin varustepistorasia

Yksi äänitorvi

Hätävilkkukatkaisin

Säädinpyörä valikossa navigointiin

5 tuuman monivärinäyttö

Digitaaliset tiedot 5-tuumaisessa näytössä

Akun varaustila (SOC)

Käyttötunnit

Tasauspyörästöjen lukot

Akun lataus

Suuntavalot (vasen/oikea)

Kaukovalot

Ajosuunta (eteen/taakse)

Hydrauliöljyn lämpötila

Hydrauliöljyn suodatin

Seisontajarru

Säädinpyörä valikoissa navigointiin ja koneen hallintalaitteet

Esiasetetut työtilat eri toiminnoille

Cruise Control

Turvallisuus

(Kokoon taitettava) pyörivä varoitusvalo

Äänivaroitus peruutettaessa

Varkaudenestojärjestelmä

VAKIOVARUSTEET

Ohjaamon ulkopuoli

ROPS/FOPS-ohjaamo joustavin kiinnikkein

Säädettävä ohjauspylväs

DAB-radiovalmius

Lukittava ovi

Kaikki ikkunat sävytettyä turvalasia

Lasinpyyhin (etu/taka)

Lasinpesin (etu/taka)

Avattava ikkuna oikealla puolella

Ovirajoittimet

Sivupeilit (oikea/vasen)

4:llä eri säädöllä varustettu kuljettajan istuin

Oranssi turvavyö

Häikäisysuoja

Lämmitin ilmansuodattimella ja huurteenpoistolla (etu/taka)

Ohjaamon tuuletus

Säilytyslokero ohjaamossa

Työvarusteet

Hydraulinen Z-työvälinekannatin

7-napainen pistorasia puomissa (lakaisukonevalmius)

Kauhatason osoitin

Runko

Lokasuojat (edessä/takana)

Lukittava konepelti

Hinauslaite

Nostosilmukat

Sidontasilmukat

Huolto ja hoito

Työkalusarja

Virallinen hyväksyntä

Laatu: DIN/ISO 9001

Ympäristö: DIN/ISO 14001

Turvallisuus: Täyttää CE-standardit, ks Konedirektiivi 2006/42/EY ja EN 
474-sarja

ROPS ISO 3471

FOPS ISO 3449

Melupäästödirektiivi 2000/14/EY

EMC 2014/30/EY

Kaatokuorma / hyötykuorma: ISO 14397-1

ECE R100 (ajoneuvojen hyväksyntä sähköisen voimansiirron 
erityisvaatimusten suhteen)

Ajoneuvon hyväksyntä liikennekäyttöä varten Saksan tieliikennelupa-
asetusten vaatimusten mukaisesti
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Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. Tuotteidemme jatkuvan kehityksen johdosta pidätämme itsellämme oikeuden erittelyiden ja mallien 
muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvat eivät välttämättä esitä koneen vakioversioita.

VOLVON LISÄVARUSTEVALIKOIMA

Pikalatausvalmius Puomin tuentajärjestelmä

Biohajoava hydrauliöljy 4. hydraulipiiri

LISÄVARUSTEET

Sähköinen / elektroninen hallintajärjestelmä

Koneessa on valmius pikalatausta varten, sääsuojatulla pistorasialla

Ulkoinen pikalaturi IP21 200 A – 9,6 kW, sisätiloihin

Ulkoinen pikalaturi IP21 360 A – 17,3 kW, sisätiloihin

Ulkoinen pikalaturi IP54 360 A – 17,3 kW, ulkotiloihin

Hydraulijärjestelmä

4. hydrauliikkapiiri kytketään 3. toiminnosta

Biohajoava hydrauliöljy

3. toiminnon öljynpaluulinja suodattimen kautta

Vuotolinja suoraan hydraulisäiliöön

Mittarit & hallintalaitteet

Puomin tuentajärjestelmä

Turvallisuus

Äänivaroitus peruutettaessa 92 dB (valkoista kohinaa)

Varoventtiilit nosto- ja kallistussylintereissä (letkurikkoventtiilit)

Turvatuki

Pyörivä (magneettinen) varoitusvalo

Ohjaamon ulkopuoli

Taustapeilien lämmitys

Ilmajousitettu ja lämmitetty kuljettajan istuin

DAB-radio, jossa Bluetooth/USB- ja AUX-liitäntä

Lisälokero asiakirjoja varten

Runko

Ajovalojen suojaus

Takavalojen suojaus

Työvalojen suojaus

LISÄVARUSTEET

Pyörät/renkaat

335/80R18

340/80R18

365/70R18

405/70R18

Muu

Hitaan ajoneuvon varoituskolmio

Rekisterikilpivalmius edessä ja/tai takana

Erikoisväri

Työvälineet

Yleiskauha

Monikäyttökauha

Tasauskauha

Kevytmateriaalikauha

Sivulle kippaava kauha

Materiaalinkäsittelyvarsi

Mekaanisesti liikutettavilla piikeillä varustetut haarukat

Asiakkaan valmistamat työvälineet
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