


Demolering. En viktig del på vägen till framgång. 

Nedmontering av byggnader, broar, och andra 

konstruktioner är tuffa och smutsiga jobb. Om 

man ska bli en vinnare i demoleringsbranschen 

krävs det utrustning som tål extrema förhållanden, 

högpresterande redskap — och en partner som kan 

ge den uppbackning som behövs, skift efter skift.

Volvo levererar exakt det, med specialbyggda 

maskiner för demoleringsarbete - grävmaskiner, 

hjullastare, ramstyrda dumprar, och mer. 

Tillförlitliga lösningar du kan lita på i alla delar av 

demoleringsarbetet.
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VOLVO är partnern du kan lita på
för kompletta demoleringslösningar.

High Reach 
(HR) grävmaskiner. 

17 meter till 32 meter,
High-Reach

skyddspaket

konstruerade för hög prestanda
i alla

stålbalkar, 
armeringsjärn, betong,

Lastning transport. 

fri sikt 
förarkomfort skydd,

bränslesnål Volvo drivlina

sex Standard Demolition 
grävmaskiner; 

kraftig 
konstruktion,

 sikt Volvo 
Care Cab.





Primärdemolering handlar om räckvidd, styrka, 

och kontroll. Volvos fyra Ultra High Reach (HR) 

grävmaskiner har bommar från 17-32 meter, hytter 

med mycket god sikt, och följsam tillförlitlig hydraulik. 

Utrustade med redskap från 2 till 3,5 ton gör de 

enkelt arbete av tuffa demoleringsutmaningar. 

Volvos sex Standard Demolition grävmaskiner 

har den styrka, snabbhet, bränsleeffektivitet, 

och suveräna skydd som krävs för alla dina 

demoleringsuppgifter.

30 minuters snabbt 
byte från demolering 
till grävmaskin

rätt 
maskinstorlek för demoleringsarbeten 

på höga höjder. Volvo uppfyller dina 

behov med Ultra High Reach (HR) 
grävmaskiner:

lång undervagn, 
bom- och skafthållningsventiler

totalmomentindikator (TMI) 

ljuddämpad hytt 
monterade på viskösa hyttfästen, 

kameror, 
reversibel fläkt 

och flöde
redskap med hög kapacitet
krossar, gripar för extrema 

förhållanden, krossar, hammare
saxar.

med hydraulisk 
tilt 30 grader

och minska 
förartrötthet och påkänningar på 
nacken

undervagn (tillval) 
optimal

stabilitet.

GRÄVMASKINER MED KAPACITET FÖR TUFF 
PRIMÄRDEMOLERING PÅ HÖGA HÖJDER.





SEKUNDÄRDEMOLERING, PRIMA PRODUKTIVITET.

Extrema förhållanden. Vasst, spetsigt, tungt, och 

smutsigt. Få arbeten inom anläggningsbranschen 

kräver mer av utrustningen än förflyttning, sortering, 

lastning, och bearbetning av demoleringsmaterial. 

Volvo Standard Demolition grävmaskiner har mer 

styrka och skydden som krävs för utmärkt funktion 

under hela demoleringsarbetet. Du vill att dina jobb 

görs rätt, säkert, och lönsamt. Volvo ser till att du når 

ända fram.
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finmaskigt gallernät

reversibel fläkt

Motor och hydraulsystem i 
världsklass,

samkörning av rörelser 

rammonterat 
skydd mot fallande föremål (FOG),

sidoskydd
sidoluckor av dubbel 

tjocklek,

för bandkedjor, 10 mm tjocka 
bukskyddsplåtar 

svängkransskydd, 

Volvos snabbfäste
demoleringsredskap

hammare, gripar
 saxar

krossar

kundanpassade inställningar för 
hydraulflöde

Huvudegenskaper -

Standardrivningsmaskiner
EC210C EC240C EC290C EC360C EC460C EC700B

Tjänstevikt, utan redskap

Motor

Max. effekt vid

  ISO 9249/SAE J1349, netto

Max. vridmoment vid

Huvudpump

Systemtryck, normal (redskap) 2

med Power Boost (redskap) 2

Maximalt flöde

Längd över band

Spårvidd

Lyftkapacitet

Längs undervagn

vid räckvidd/höjd

Brytkraft, SAE





VOLVOS GRÄVMASKINER FÖR DEMOLERINGSARBETE:
STYRKA, PRODUKTION & SÄKERHET. 

Skydd för skop- och bom-
cylindrar 

Svängkransskydd 

Tiltbar hytt kan vinklas upp 
till 30 grader 

hydraulisk infästning 
en hydraulisk låsmekan-

ism
byta från demolerings-

bom med hög räckvidd 

mindre än 30 minuter. 

Demoleringsbom

Bommonterad kamera  
(tillval) 

totalmomentindikator
(TMI)

gripar, hammare, saxar krossar.



sidoskydd-
systemet

rammonterade skyddet mot 
fallande föremål (FOG) 

Sidoluckor av dubbel  
tjocklek

Heltäckande skydd för 
bandkedjorna 

finmaskigt gallernät 

Förbättrade 8 mm 
skyddsplåtar under 
överdelen 10 mm 
skyddsplåtar under 
svängkransen, 



VOLVO BETYDER TILLFÖRLITLIG PRESTANDA, 
SÄKERHET, OCH HELTÄCKANDE KUNDSUPPORT.

För företag i demoleringsbranschen är bra maskiner 

bara en del av den lösning som ska ge framgång 

på arbetsplatsen. Kunder vill ha mer än en maskin. 

De vill ha stöd. De vill ha lösningar. De måste kunna 

lita på utrustningen — och sitt varumärke — när det 

verkligen gäller. De behöver Volvo.

VOLVO LEDER VÄGEN - PÅ LAND, TILL SJÖSS, I LUFTEN, OCH UTE I RYMDEN

heltäckande utbud 

hjulgrävmaskiner, 
ramstyrda dumprar, hjullastare, 
grävlastare, skid steers 
kompakta hjullastare och 
grävmaskiner.

globalt nätverk av återförsäljare 
suverän kundservice 

underhåll,
servicekontrakt 

tillförlitlig prestanda. 
säkerhet 

Enkelt underhåll 





Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. En följd av vår strävan till ständig förbättring är att vi behåller rätten att 
ändra produkternas specifikationer och utformning utan särskilt meddelande. Illustrationerna visar inte nödvändigtvis maskinernas 
standardutförande.

More care. Built in.




