VOLVO KOMPAKT GUMMIHJULSLÆSSERE

L30B, L35B, L40B, L45B
AFFALDSHÅNDTERING

UDSTYR DER ER SPECIELT KONSTRUERET
TIL AFFALDSHÅNDTERING.
Volvos kompakte gummihjulslæssere er velkendte for deres driftssikkerhed
og robusthed på arbejdspladsen. Når du arbejder med genbrugsmaterialer, glasskår
og metalskrot hele dagen lang, kræves der ekstra beskyttelse for at maskinen skal
kunne holde til det. Derfor bør du stifte bekendtskab med Volvos affaldshåndteringsmaskine. Lige fra bomcylindrene til baglygterne og alle steder ind imellem er Volvos
affaldshåndteringsmaskine specielt konstrueret til genbrugsindustrien - den giver ikke
op, selv under de strengeste arbejdsforhold. Indhent nærmere oplysninger hos din
lokale Volvo Construction Equipment forhandler allerede i dag.
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Perforerede be kyttelsesfiltre
gitter for luftindtag
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Skærm for kraftoverførende
komponenter

3

Affaldsskovl

Luftindtagsfiltret forhindrer papir m.m. i at
trænge ind i motorrummet, uden at
kølekapaciteten reduceres. Det kan hurtigt
og let afmonteres hver dag for rensning.

De kraftoverførende komponenter, den
hydrauliske motor, skivebremserne og
andre komponenter under maskinen
beskyttes af en tyk stålplade for at
forhindre at de beskadiges af affald og
andre materialer. Der er særlig adgang til
hydraulikoliebeholderen og brændstoftanken for vedligeholdelse.
Skovl til hurtigskift og specielt
konstrueret til affaldshåndtering. Skovlen
er lavet af højstyrkestål og har to
uafhængige hydrauliske overfald til at
gribe fat i materiale, såsom papir, plastic
eller metal. Volvos unikke hurtigfæste giver
fremragende udsyn til skovlen, og en
automatisk tilbage-til-gravestilling facilitet letter læsning og
aflæsning.
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Hydraulisk redskabsfæste

5

Beskyttelse for
bomløftecylindrene

Gør det muligt at anvende den
kompakte gummihjulslæssertil forskellige
formål, der ellers kræver specialudstyr, fx
gafler eller koste. En beskyttelsesskærm
af stål forhindrer skrot og andet affald i at
beskadige.

Beskyttelsesskærmenehar til formål at
beskytte bomcylindrenes slanger og rør.
De forhindrer affald i at beskadige slanger
og rør, når skrot klemmes fast mellem den
forreste del af rammen og bomcylindrene.
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Centralsmøresystem

7

ForlygteGitter/blinklys

Bidrager til at beskytte mod
forurening og beskadigelse i
affaldshåndteringsmiljøet.

Beskytter arbejdslygter og afvisere
mod affald der kan ødelægge eller
beskadige lygteglassene.
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Michelin X Mine D2 dæk

Et virkelig robust alternativ, der giver lang holdbarhed og
kørselskomfort i topklassen.
Michelin X Mine dæk kan regummieres, hvilket giver længere
levetid og lavere omkostninger.
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Aircondition med luftfilter

Holder støv ude af førerhuset som gør det muligt at arbejde
med maskinen med døre og vinduer lukket. Giver også større
komfort og gør føreren mere produktiv.
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Rudegitter
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Oliebadsfilter

Yder beskyttelse for forruden,
bagruden og føreren. Der kan vælges
mellem LEXAN (brudsikkert glas) og stål.

Forhindrer fint støv i at trænge ind i
motorens luftfilter, hvilket forlænger
motorens levetid under krævende
arbejdsforhold.
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10

Beskyttelse bagtil for
motorhjelmen

11

Baglygte gitter

Skærmen bagpå bidrager sammen med
den støbte kontravægt til at forebygge
skader på motorhjelmen. Skærmen kan
svinges ud til siden for at give nem adgang
for servicering.

Beskytter baglygter og blinklys mod
affald der kan ødelægge eller beskadige
lygteglassene.

Volvo Construction Equipment er anderledes. Maskinerne er
konstrueret, bygget og støttet på en anderledes måde. Den
forskel stammer fra 170 års ingeniørarbejde og erfaring.
Erfaringerne bygger først og fremmest på de mennesker der
bruger maskinerne. Det drejer sig om at hjælpe dem til at
arbejde sikrere, mere komfortabelt og mere produktivt. Miljøet
ligger os også på sinde. Resultatet af denne tænkning er et
voksende udvalg af maskiner og et globalt servive-netværk
beregnet til at hjælpe maskinejerne. Folk rundt omkring i verden
er stolte over at bruge Volvo-maskiner. Vi er stolte over det der
gør Volvo anderledes  More care. Built in.

Alle produkter findes ikke på alle markeder. Vor policy om kontinuerlig produktudvikling gør, at vi forbeholder os retten til at ændre
specifikationer og konstruktion uden varsel. Illustrationerne i denne brochure viser ikke nødvendigvis standard versionen af
maskinen.
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