VOLVO KOMPAKTHJULLASTARE

L30B, L35B, L40B, L45B
AVFALLSHANTERING

SPECIALUTRUSTNING ANPASSAD FÖR ERA
SPECIFIKA BEHOV AV AVFALLSHANTERING.
Volvo kompakthjullastare är berömda för sitt slitstarka och pålitliga arbete. Men den som
ofta arbetar med återvinningsmaterial som t.ex. glaskross och metallskrot behöver extra
skydd för att klara påfrestningarna. Därför bör du ta en titt på Volvos utrustning
för avfallshantering.
Från bomcylindrar till bakljus och allt däremellan - Volvos avfallshanteringsutrustning
är specialbyggd för återvinningsbranschen så att maskinen kan hållas i drift under alla
tänkbara förhållanden.
Kontakta din lokala Volvo Construction Equipment återförsäljare för mer information.
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Skyddsgaller för luftintag
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Skyddsplåt för drivlina
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Skopa för avfallshantering

Skyddsgallret hindrar avfall från att
komma in i motorutrymmet utan att
påverka kylningsprestandan. Gallret tas
enkelt bort för daglig rengöring.

Drivlina, hydraulmotor, lamellbroms
och övriga komponenter på maskinens
undersida skyddas av en tjock stålplåt som
förhindrar skador orsakade av
avfallsmaterial och liknande. Hydraulik och
bränsletankar sitter lättåtkomligt för att
underlätta underhållsarbetet.

Redskapsinfästa skopor
specialbyggda för avfallshantering. Skopan
är tillverkad av höghållfast stål och har
dubbla oberoende klämarmar för att gripa
material av papper, plast och metall. Volvos
unika redskapsfäste ger utmärkt sikt över
skopan. Automatisk skoppositionering är
standard, vilket underlättar lastning och lossningsarbete.
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Hydrauliskt redskapsfäste

Tack vare det hydrauliska
4
redskapsfästet
kan den kompakta
hjullastaren användas i en mängd olika
arbetsuppgifter som i vanliga fall kräver
specialmaskiner, som pallgafflar eller en
sopvals. En skyddskåpa av stål hindrar
avfallsmaterial och liknande från att skada
hydraulanslutningarna.
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Skydd för lyftcylinder

Ett skydd för bomcylinderns slangar
och rörledningar. Den slutna
konstruktionen förhindrar skador på
slangar och rörledningar på grund av
material som fastnar mellan främre ramen
och bomcylindrarna.
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Centralsmörjning
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Skyddsgaller för
strålkastare

Skyddar mot föroreningar och skador
i avfallshanteringsmiljö.

Skyddar arbetsbelysning och blinkers från
avfallsmaterial som kan repa eller förstöra
strålkastarglaset.
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Michelin X Mine D2-däck

Ett slitstarkt däckalternativ med lång livslängd för bästa
hållbarhet och bekväm körning.
Michelin X Mine-däck kan regummeras, vilket är ett ekonomiskt
alternativ som ökar livslängden.
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Luftkonditionering

Utestänger virvlande avfallsmaterial från förarhytten
eftersom dörrar och fönster kan hållas stängda. Ger även högre
förarkomfort och ökad produktivitet.
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Skydd för fönster
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Oljebadsförrenare

Skyddar framruta, bakruta och förare.
Fritt val mellan LEXAN (okrossbart glas)
och stålskydd.

Hindrar föroreningar och damm från
att tränga in i motorns luftfilter och skapar
därmed längre livslängd under krävande
arbetsförhållanden.
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10

Skyddsgaller för motorhuv

11

Skyddsgaller för bakljus

Tillsammans med den gjutna
motvikten skyddar gallret mot skador på
motorhuven. Skyddet är svängbart och
underlättar därmed åtkomsten i samband
med service.

Skyddar bakljus och blinkers från
avfallsmaterial som kan repa eller förstöra
strålkastarglaset.

Volvos anläggningsmaskiner är speciella. De är designade och
utformade på ett speciellt sätt och omfattas av ett unikt
servicenätverk. Det speciella med Volvo är vår 170 år långa
ingenjörskonst. En ingenjörskonst där vår miljö och de som
verkligen använder maskinerna sätts i främsta ledet. Resultatet
är säkra, bekväma och effektiva maskiner. Från vår mångåriga
erfarenhet har det vuxit fram en bred maskinpark och ett globalt
servicenät som hjälper dig att uträtta mer. Människor runt
omkring i världen är stolta över att använda Volvo. Vi är stolta
över det som gör Volvo speciellt  More care. Built in.

Alla produkter marknadsföres inte på samtliga marknader. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikation och utförande utan
särskilt meddelande. Illustrationerna visar ej alltid maskin i standardutförande.
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