
More care. Built in.

VOLVO KOMPAKTGRÄVARE

DIREKTINFÄST VOLVO 
REDSKAPSFÄSTE



NYCKEL TILL FRAMGÅNG PÅ ARBETSPLATSEN: 
FLEXIBILITET, MÅNGSIDIGHET, SÄKERHET, 
OCH TILLFÖRLITLIGHET

Integrerad konstruktion

Skopans överdel och det nya direktinfästa Volvo redskapsfästet 
(VAB) har utvecklats tillsammans för perfekt passform och 
integrering. Avståndet mellan maskinens skoptapp och skopans 
tänder har minimerats.

• Maskinens bryt- och grävkrafter har optimerats.

Flexibilitet

Ny direktinfäst VAB har utformats för användning med äldre och 
nya generationers Volvo direktinfästa skopor och andra Volvo-
redskap.

• Föraren får mer flexibilitet för nya och äldre direktinfästa Volvo-
skopor. Full utbytbarhet mellan Volvos redskap..

Mångsidighet

Ny direktinfäst Volvo redskapsfäste har utformats för att möjliggöra 
infästning av äldre och nya generationers Volvo direktinfästa 
skopor.

• Volvo-skopor kan användas i grävläge eller framåtvänd för 
finrensning i diken. Förare får mångsidigare prestanda från Volvo-
skopan i speciella arbetsuppgifter.

V-formad främre krok

Redskapsfästets främre krok är konstruerad med V-form för enkel 
ditsättning och borttagning av redskap. Användning av 
redskapsfästet blir enklare.

• Redskapsbyten underlättas för föraren. Tidsbesparingar, högre 
effektivitet och produktivitet..



Gjuten ram

Mekanisk tapp på redskapsfästets ram är gjuten av höghållfast 
kol- och manganstål. Stålet är lämpligt för allmänna konstruktioner, 
speciellt där det ställs höga krav på slagtålighet, styrka, och 
slitbeständighet.

• Högre slitbeständighet, låga underhållskostnader. Viktfördelar för 
mer produktivitet..

Modell

Volvo redskapsfäste

Vikt
Mekanisk version

kg lbs

EC15B 13 28.6 •
EC20B 18 39.7 •
EC25

EC27C
EC30

ECR28

20.3 50.7 •

EC35C
ECR38 28.7 67.7 •

ECR48C
EC55B Pro

EC55C
ECR58

ECR58 Plus

39.4 86.9 •

ECR88
ECR88 Plus 65.6 143.3 •

Främre säkerhetskrok

Lång och plan främre krok på redskapsfästet. Redskapet förblir i 
kroken vid låsning och öppning av redskapsfästet.

• Förarens säkerhet bibehålls vid låsning och öppning av 
redskapsfästet. Redskap kan kopplas på eller av i säkerhetslägen 
vid aktivering av redskapsfästet..
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Alla produkter marknadsförs inte på samtliga marknader. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikation och utförande utan 
särskilt meddelande. Bilderna visar inte alltid maskin i standardutförande.

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.


