VOLVO MINIPYÖRÄKUORMAAJA

L30B, L35B, L40B, L45B
JÄTTEENKÄSITTELY

JÄTTEENKÄSITTELYVARUSTEET RÄÄTÄLÖITYNÄ
SINUN TARPEISIISI.
Volvo minipyöräkuormaajat ovat tunnettuja luotettavuudestaan ja kestävyydestään.
Jos työskentelet jatkuvasti kierrätysmateriaalien, rikkinäisten lasien ja terävän
romumetallin parissa, tarvitset koneellesi lisäsuojaa vaurioiden välttämiseksi. Tämän takia
sinun kannattaa tutustua Volvo jätteenkäsittelyvarusteluun.
Volvo jätteenkäsittelypaketti on suunniteltu erityisesti kierrätysteollisuutta varten. Suojaus
kattaa kaiken tarpeellisen puomisylintereistä takavaloihin. Näin työn jatkuvuus on turvattu
vaikeimmissakin olosuhteissa.
Käänny jo tänään paikallisen Volvo Maarakennuskoneiden myyjän puoleen saadaksesi
lisätietoja.
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Ilman sisäänoton
suojaritilät
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Voimansiirron suojus
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Jätteenkäsittelykauha

Suojaritilä estää hienojakoisen lian pääsyn
moottoritilaan huonontamatta
jäähdytysjärjestelmän tehokkuutta. Se on
helposti irrotettavissa nopeata päivittäistä
puhdistusta varten.

Voimansiirto, hydraulimoottori, levyjarru ja
muut koneen alla olevat osat ovat suojassa
paksun teräslevyn takana suojaten
komponentteja tehokkaasti. Pääsy hydrauli- ja
polttonestesäiliöön on otettu huomioon niin,
että suojat eivät ole esteenä
huoltotoimenpiteille.

Pikakiinnikekauhat on suunniteltu
erityisesti jätteenkäsittelyyn. Ne on valmistettu
suurlujuusteräksestä ja varustettu erillisesti
toimivilla hydraulikourilla, joilla on hyvä tarttua
esim. paperiin, muoviin tai metalliin.
Ainutlaatuinen Volvo- työkaluliitin antaa
kuljettajalle erinomaisen näkyvyyden kauhaan.
Vakiona oleva automaattinen kaivuasentoon palautus nopeuttaa
kuormaamista/kuorman purkamista.
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Hydraulivälineiden
kannatin
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Puomin nostosylinterin
suojus

Mahdollistaa minipyöräkuormaajan käytön
erikoistehtävissä, joissa muuten tarvittaisi
erikoiskoneita kuten esim. haarukka- tai
harjakonetta. Teräksinen suojakotelo estää
romurautaa ja muita jätteitä vaurioittamasta
hydraulisia osia.

Nämä "laatikkotyyppiset" rakenteet
on suunniteltu suojaamaan puomin sylinterin
letkuja ja putkia tilanteissa, joissa jätteitä
joutuu puristuksiin eturungon
ja puomisylintereiden väliin.
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Keskusvoitelujärjestelmä
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Ajovalojen suojukset

Auttaa suojaamaan konetta lialta
ja vaurioilta jätteenkäsittelytyössä.

Suojaavat työvaloja ja suuntavaloja
jätteiltä, jotka voisivat rikkoa lasit.
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Michelin X Mine D2 -renkaat

Luja ja pitkäikäinen ilmarengas parasta mahdollista kestävyyttä
ja ajomukavuutta varten.
Michelin X Mine -renkaat voidaan pinnoittaa. Käyttöikä kasvaa
ja kustannuksia säästyy.
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Ilmastointi

Pitää pölyhuikkaset poissa ohjaamosta mahdollistaen koneen
käytön ovet ja ikkunat suljettuina. Kuljettajan työ on näin mukavampaa
ja tuottavampaa.
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Ikkunasuojukset

9

Öljyallassuodatin

Suojaavat tuulilasia, takalasia
ja kuljettajaa. Valitse joko LEXAN(rikkoutumatonta lasia) tai terässuojukset.

Estää lian ja pölyn pääsyn moottorin
pääilmansuodattimeen ja takaa moottorin
pitemmän kestoiän vaikeissa työolosuhteissa.
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10

Konepellin takasuojus

11

Takavalojen suojus

Takasuojus auttaa yhdessä valetun
vastapainon kanssa suojaamaan moottorin
konepeltiä vaurioilta. Suojus kääntyy sivulle
huoltokohteisiin pääsyn helpottamiseksi.

Suojaa takavaloja ja suuntavaloja.

Volvo Construction Equipment eroaa muista. Koneemme
suunnitellaan, rakennetaan ja huolletaan eri tavalla. Tämä ero
syntyy 170 vuoden pituisesta insinööritaitoperinteestä.
Perinteestä jossa lähtökohtana ovat koneita käyttävät ihmiset.
Pyrimme siihen, että he voivat työskennellä turvallisemmin,
mukavammin ja tuottavammin. Otamme huomioon ympäristön,
joka on meille kaikille yhteinen. Tämän ajattelutavan
seurauksena on syntynyt jatkuvasti kasvava valikoima koneita ja
maailmanlaajuinen tukiverkosto, joka on omistautunut sille
asialle, että sinä voit saada aikaan enemmän. Ihmiset ympäri
maailmaa ovat ylpeitä käyttäessään Volvoa. Ja me olemme
ylpeitä siitä, mikä tekee Volvosta erilaisen  More care.
Built in.

Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. Tuotteidemme jatkuvan kehittelyn johdosta pidätämme itsellämme
oikeuden erittelyiden ja mallien muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvassa näkyvä kone ei välttämättä ole koneen perusmalli.
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