CARREGADORAS DE RODAS COMPACTA VOLVO

L30B, L35B, L40B, L45B
MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS

EQUIPAMENTO DE MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS
ADAPTADO PARA A SUA APLICAÇÃO.
As carregadoras de rodas compactas Volvo são bem conhecidas pela sua fiabilidade
e robustez no trabalho. Mas quando se trabalha todo o dia ao redor de material
de reciclagem, vidro partido e metal de sucata, precisa-se de protecção extra para aguentar
os excessos.
É por isso que se deve considerar o pacote de manipulação de resíduos da Volvo.
Desde os cilindros do braço até às luzes traseiras e tudo o que fica entre eles, o pacote
de manipulação de resíduos da Volvo é concebido especificamente para a indústria da
reciclagem de maneira que você continue a trabalhar, independentemente das condições.
Consulte o seu concessionário local da Volvo Construction Equipment para obter
informação mais detalhada.
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Filtros perfurados de
protecção da admissão do ar
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Resguardo da linha motriz
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Balde de manipulação
de refugo

O filtro da admissão do ar limita a entrada
de fragmentos finos no compartimento
do motor sem sacrificar a capacidade
de refrigeração. Pode ser facilmente removido
para uma limpeza rápida diária.

A linha motriz, motor hidráulico, travão de
disco e outros componentes localizados por baixo
da máquina são protegidos por uma espessa
placa de aço para evitar danos e detritos e outros
materiais. Acesso especial aos depósitos
hidráulico e de combustível foi concebido para
facilitar a manutenção.

Baldes de acoplamento rápido especificamente
desenhados para manipulação de resíduos.
Feitos de aço de alta resistência, o balde de
refugo apresenta grampos hidráulicos duplos
independentes para apanhar material tal como
papel, plástico ou metal. O engate rápido único da
Volvo proporciona excelente visibilidade do balde. Um retorno standard
automático à posição de trabalho facilita as operações de carregamento
e descarregamento.
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Suporte hidráulico
de acessórios

Permite-lhe a utilização da carregadora de rodas
compacta em diferentes aplicações onde
máquinas especiais seriam de outra forma
necessárias, tais como garfos ou uma vassoura.
Uma caixa de protecção de aço evita que refugo
e outros detritos danifiquem as partes hidráulicas.
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Protecção do cilindro
de elevação do braço

Desenhadas para proteger os tubos do cilindro
do braço, estas estruturas tipo caixa evitam que
detritos danifiquem os tubos quando resíduos
ficam entalados entre a armação dianteira
e os cilindros do braço.
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Sistema centralizado
de lubrificação
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Resguardos dos faróis

Ajuda na protecção contra a contaminação
e danos no ambiente de manipulação
de resíduos.

Protegem as luzes de trabalho
e os indicadores de mudança de direcção
de detritos que podem partir ou danificar as
lentes.
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Pneus Michelin X Mine D2

Proporcionam uma robusta e duradoura alternativa pneumática para o
mais alto nível de durabilidade e qualidade de condução.
Os pneus Michelin X Mine podem ser recauchutados para prolongar a vida
útil e obter redução dos custos.
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Ar condicionado

Mantém os detritos suspensos fora do compartimento do operador ao
permitir a operação da máquina com as portas e janelas fechadas. Também
mantém o operador mais confortável e produtivo.
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Resguardos dos vidros
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Filtro em banho de óleo

Protegem o pára-brisas, vidro traseiro
e operador. Escolha entre protecção em LEXAN
(vidro inquebrável) ou aço.

Evita que sujidade ou poeira entrem no
filtro principal do motor para assegurar uma vida
útil mais longa do motor em aplicações duras
de trabalho.
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Protecção do capot
traseira
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Resguardo das luzes
traseiras

O resguardo traseiro, em combinação com o
contrapeso fundido, ajuda a evitar danos à tampa
do motor. O resguardo roda para fora para facilitar
acesso de manutenção.

Protege as luzes traseiras e os indicadores
de mudança de direcção de detritos que podem
partir ou danificar as lentes.

Os equipamentos para construção Volvo são diferentes. São
projetados e construídos de um modo diferente; e recebem
assistência pós-venda de um modo diferente. Essa diferença
vem da nossa herança de 170 anos em engenharia. Uma
herança de pensar em primeiro lugar nas pessoas que
realmente usam as máquinas. Pensar em como torná-las mais
seguras, mais produtivas e mais confortáveis. Pensar no meioambiente que todos nós compartilhamos. O resultado dessa
forma de pensar é uma linha crescente de máquinas e uma
rede global de suporte dedicada a ajudá-lo a fazer mais. Em
todo mundo, as pessoas têm orgulho de usar Volvo. E nós
temos orgulho daquilo que torna a Volvo diferente - More
care. Built In.

Conforme nossa política de melhoramentos contínuos, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projetos sem
comunicação prévia. As ilustrações não necessariamente mostram a versão padrão da máquina.
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