VOLVO KOMPAKT HJULLASTER

L30B, L35B, L40B, L45B
AVFALLSHÅNDTERING

AVFALLSHÅNDTERINGSUTSTYR SKREDDERSYDD
FOR DITT FORMÅL.
Volvo kompakte hjullastere er kjent for å være pålitelige og robuste i drift. Men når du
arbeider med materialer som skal gjenvinnes, knust glass og skrotmetall hele dagen,
trenger maskinen ekstra beskyttelse for å tåle den harde påkjenningen. Det er grunnen til
at du bør se nærmere på Volvo avfallshåndteringspakke.
Fra bomsylindrene til baklysene og overalt ellers, er Volvo avfallshåndteringspakke
konstruert spesielt for gjenvinningsindustrien. Du kan derfor holde det gående uansett
hvordan forholdene er.
Besøk din lokale Volvo Anleggsmaskin-forhandler i dag for å få mer informasjon.
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Perforerte beskyttelsesskjermer for luftinntaket
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Drivlinjebeskyttelse

3

Avfallshåndteringsgrabb

Inntaksskjermene begrenser mengden
av fint avfall som trenger inn
i motorrommet uten at det går
på bekostning av kjølekapasiteten.
Skjermene er enkle å demontere ved
daglig rengjøring.

En tykk stålplate beskytter drivlinjen,
hydraulikkmotoren, skivebremsene
og andre komponenter som er plassert
under maskinen, og hindrer at de blir
skadd av skrot og andre materialer.
Det er sørget for spesiell tilgang til
hydraulikk- og drivstofftanken for
å forenkle vedlikeholdet.

Grabb med hurtigkopling
spesialkonstruert for avfallshåndtering.
Avfallshåndteringsgrabben er lagd av
høyfast stål og har uavhengige doble
hydrauliske klør som kan gripe materialer
som papir, plast og metall. Den unike Volvo
hurtigkoplingen gir utmerket sikt til
grabben. En standard automatisk tilbake-til-graveposisjon
forenkler laste og losseoperasjoner.

4

Hydraulisk redskapsbrakett
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Beskyttelse av
bomløftesylinderen

Gjør at du kan utnytte den kompakte
hjullasteren til forskjellige formål hvor
spesialmaskiner ellers er nødvendig, f.eks.
gafler eller en kost.
En stålkasse beskytter de hydrauliske
koplingene mot skader forårsaket
av skrap og annet avfall.

Konstruert for å beskytte slangene
og rørene på bomsylinderen, disse
"boksformete" strukturene hindrer
at avfall skader slanger og/eller rør når
skrot blir sittende fast mellom frontramma
og bomsylindrene.
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Sentralisert smøresystem

7

Hovedlyktbeskyttelse

Beskytter mot forurensning
og skader i avfallshåndteringsmiljøet.

Beskytter arbeidslysene
og blinklysene mot skrot som kan knuse
eller skade glassene.
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12

Michelin X Mine D2-dekker

13

Et robust, pneumatisk alternativ med lang levetid
og høyeste grad av holdbarhet og kjørekomfort.
Michelin X Mine-dekker kan regummieres slik at levetiden blir
lengre og driftskostnadene lavere.
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Klimaanlegg

Holder svevende avfall unna førerhytta ved at maskinen kan
betjenes med dører og vinduer lukket. førerhytta får det mer
behagelig og produktiviteten øker.
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Vindusbeskyttelse

9

Oljebadsfilter

Beskytter frontruta, bakvinduet
og føreren. Velg enten LEXAN (uknuselig
glass) eller stålbeskyttelse.

Hindrer at skitt og støv trenger inn
i hovedluftfilteret for motoren og gir
motoren lengre levetid under vanskelige
arbeidsforhold.
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10

Motorpanserbeskyttelse

11

Baklysbeskyttelse

Beskyttelse bak i kombinasjon med
den støpte motvekta hindrer at
motordekslet blir skadd. Beskyttelsen kan
svinges til side slik at tilgangen ved service
blir enklere.

Beskytter baklysene og blinklysene
mot skrot som kan knuse eller skade
glassene.

Volvo Construction Equipment er annerledes. Den er
konstruert, bygd og blir fulgt opp på en annen måte. Denne
forskjellen kommer fra en konstruksjonsarv som er mer enn
170 år. En tradisjon med å tenke først på folkene som bruker
maskinene. Om hvordan de skal hjelpes til å være tryggere, mer
komfortable, mer produktive. Om miljøet vi alle deler. Resultatet
av denne tenkingen er en voksende serie av maskiner og et
globalt nettverk som er der for å hjelpe deg mer. Folk rundt i
hele verden er stolt av å bruke en Volvo. Og vi er stolte over det
som gjør Volvo annerledes  Mer omtanke. Innebygd.

Det er ikke alle produkter som leveres i alle markeder. Vi har som policy kontinuerlig å forbedre våre produkter, og vi forbeholder
oss derfor retten til å endre spesifikasjoner og design uten forvarsel. Illustrasjonene viser ikke nødvendigvis standardversjonen
av maskinen.
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