
Volvo Paletli Asfalt Döşeyiciler  2,5-10,0 m  142 kW

P6820C ABG
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Volvo Trucks Renault Trucks

Bir performans 
tutkusu 
Volvo Construction Equipment firması olarak, anlam 
katmak için buradayız. Verimliliği artıran ürün ve hizmetler 
geliştirerek, sektörün önde gelenleri için maliyetleri 
azaltabileceğimizden ve karlılığı artırabileceğimizden eminiz. 
Volvo grubunun bir parçası olarak, daha akıllı çalışmalar 
yürütmenize yardımcı olacak yenilikçi çözümler sunma 
konusunda tutkuluyuz. 

Daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabiliriz   
Daha azıyla daha çok iş yapmak, Volvo Construction Equipment’ın alameti farikasıdır. Yüksek 
üretkenlik, uzun süredir düşük enerji tüketimi, kolay kullanım ve dayanıklılıkla birlikte anılmaktadır. 
Kullanım ömrü maliyetlerini azaltma konusunda, Volvo kendine özgü bir sınıfta yer alır.

İhtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik tasarım   
Farklı sanayi uygulamalarının özel gereksinimlerine uyacak çözümler oluşturmaya yönelik 
sürekli çaba gösterilmektedir. Yenilik denildiğinde genellikle yüksek teknoloji akla gelir, 
ancak bu her zaman böyle olmak zorunda değildir. Fikirlerimizin bazıları oldukça basittir ve 
müşterilerimizin iş hayatlarını net bir şekilde ve derinlemesine anlamaya dayalıdır.

180 yılda birçok şey öğrenilir   
Yıllar boyunca Volvo, iş makinelerinin kullanımında çığır açmış çözümler geliştirmiştir. 
Başka bir marka, güvenlik konusunda Volvo’dan daha iddialı olamaz. Operatörlerin ve 
çevrelerindekilerin korunması ve doğaya olan etkimizin minimum seviyeye indirilmesi, ürün 
tasarım felsefemizi şekillendirmeye devam eden geleneksel değerlerimizdir.

Sizin yanınızdayız   
Volvo markamızı en yetenekli kişilerle destekliyoruz. Volvo, gerçek anlamda küresel, her 
nerede olursa olsun müşterilerine hızla ve etkili bir şekilde destek sunmaya hazır, küresel bir 
firmadır.

Performans konusunda tutkuluyuz. 
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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 
Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services
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Akıllı güç modu    
Asfaltlama koşulları tam güç gerektirmediğinde operatör, motor 
devrini otomatik olarak 1 600 d/dk düzeyine azaltmak için Akıllı 
Kontrol Ünitesindeki (MCU) akıllı güç modunu seçebilir. Bu da çok 
daha düşük gürültü ve %30’a kadar yakıt tasarrufuyla sonuçlanır.

Güç, düşük gürültü    
Volvo motor ve bileşenleri operatör yorgunluğunu ve gürültü kirliliğini 
azaltmak amacıyla belirgin şekilde daha düşük gürültü üretmek için 
birlikte çalışır. 

Dengeli tasarım    
Asfaltlama makinasi maksimum çekiş ve asfaltlama makinasi 
dengesi sağlamak için geniş palet temas alanı üzerinde iyi bir ağırlık 
dağılımına sahiptir. Motor gücüyle dengeli ağırlık ve çekiş gücü 
optimum asfaltlama performansı sağlar.

Hidrolik palet gergisi    
Otomatik, tam zamanlı palet gerginlik sistemi bir yandan düzgün 
çalışma için doğru palet gerginliğini korurken diğer yandan palet 
aşınması ve makinanın bozulması risklerini azaltır.

Volvo paletli asfaltlama makinaları ister eğimli arazilerde veya kalın malzeme tabakalarıyla 
asfaltlama yapıyor olursanız olun her türlü uygulamada güçlü bir performans için 
üretilmektedir. P6820C ABG her türlü uygulamada iyi sonuçlar veren ultra düzgün bir 
asfaltlama sistemi sağlar. Performans ve kazancınızı artırmak için Volvo paletli asfaltlama 
makinelerine güvenin.

Güç ve kesinlik
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Kontrol panelindeki basit ve kullanımı kolay düğme, her uygulamada pürüzsüz bir operasyon için elektrohidrolik sistemini eşsiz asfaltlama 
kontrolüne yönlendirir. Hassasiyetin önemli olduğu virajlarda ve keskin kenarların gerektiği düzlüklerde  asfalt döşeme için idealdir.

Hassas  
kontrol
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Volvo’nun arka aydınlatmalı kumandalara sahip sektör lideri büyük renkli ekranı ile yapılı bilgilere hızla ve kolaylıkla erişin. Eşsiz tasarım, tam 
kontrolü operatörün parmak uçlarına getirerek tüm döşeme fonksiyonlarının anında ayarlanmasına olanak sağlar.

Ana Kontrol Ünitesi 
(MCU)
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Sezgisel ekran    
MCU’nun sol tarafında asfaltlama makinasi 
fonksiyonları makina üzerinde bulundukları 
şekilde gösterilir. Bu da operatörün, asfalt 
serici tablası sıcaklığı ve motor parametreleri 
gibi ayarları kolayca yapabilmesini sağlar.

Yakıt izleme    
Kumanda panelinin yakıt takip sistemi, 
yakıt doldurma zamanlarının planlanması 
ve işletim maliyetlerinin hesaplanması için 
yakıt tüketimini gün veya saat periyotunda 
kaydeder ve görüntüler.

Açma/kapatma düğmesi   
Otomatik açma/kapatma düğmesi ne 
kadar süre geçmiş olursa olsun operatörün 
asfaltlama işlerini aynı ayarlarla durdurup 
başlatabilmesini sağlar ve bu da verimliliği 
artırır ve tutarlı sonuçlar sağlar.

Ayarlar yöneticisi (Settings Manager)   
Verimli olduğu kanıtlanmış tüm asfaltlama 
ayarlarını, zaman tasarrufu, verimlilik artışı 
ve sabit bir asfalt kalitesi elde etmek için 
gelecekte yapılabilir olan benzer işlerde 
kullanmak üzere kaydedin.

Volvo ile 
kontrol daima sizde
Basit çalıştırma ve maksimum verimlilik için tasarlanmış 
olan, Volvo’nun benzersiz ve öncü EPM 2 (Elektronik 
Asfaltlama Yönetimi) teknolojisi ile asfaltlama makinenizin 
tüm kontrolü operatör koltuğundan oturan sizde olsun. 
Asfaltlama işlerinde akıllı performans.
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Malzeme akışı   
Her iki konveyör ve yüksekliği ayarlanabilir burgular için bağımsız, 
geri dönebilen hidrostatik sürücüler asfalt serici tablasının ön 
tarafında eşit dağıtılan sabit bir malzeme sağlamak için akış miktarını 
değişik ayarlar.

Görülür sevk    
P6820C ABG asfalt döşeme makinesi operatöre haznede, burgu 
kanalında ve son kapıdaki malzeme akışında iyi bir görüş sağlamak 
üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla genişlik    
Standart P6820C ABG asfalt makinasi 3-6 metre arası genişliklerde verimli çalışacak şekilde tasarlanır.  
İlave seçenekler belirlenerek bu uzunluk 10 metreye artırılabilir.

Mükemmel görüş
Operatör koltuğunda oturun ve sürekli malzeme akışını gözleyebileceğiniz konumda tüm 
asfaltlama işleminde kontrolün sizde olmasını sağlayan, neredeyse 360° düzeyindeki 
görüşten faydalanın. Geniş hazne tasarımı daha fazla malzeme taşır ve sürekli asfaltlama 
sağlar. Konveyörler ve burgular için bağımsız hidrostatik sürücüler tüm asfaltlanan yüzey için 
aynı kalınlığı ve kaliteyi sağlar.
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Maksimum güvenlik ve üretkenlik için tüm asfaltlama sürecinin 360° görüntülenmesi. Görüş kabiliyetinin artırılması için konforlu operatör 
koltuğu asfaltlama makinasinin kenarında uzatılabilir.

Çepeçevre  
görüş alanı
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Mükemmel asfaltlama paketi

Eksiksiz görüş alanı ve tüm asfalt 
serme işlemi için 360°’lik bir görüş alanı 
sağlayan uzatılabilir operatör koltuğu.

Çepeçevre görüş alanı

Renkli ekranlı büyük kontrol 
paneli size asfalt sericinin 
ayarlarını çabuk şekilde 
yapma olanağı sağlar.

MCU 

Günlük bakım kontrollerinin tümü 
operatör platformundan hızlı, 
güvenli ve kolayca yapılabilir.

Servis bakım ve erişimi

Motor

Volvo’nun sessiz ve verimli Stage IIIA/Tier 3 
dizel motoru daha az yakıtla daha fazla güç 
sağlar.

Geniş hazne kapasitesi

Geniş hazne kapasitesi sürekli 
asfaltlamayı destekler.

Hidrolik palet gerdirici

Otomatik palet gergisi, pürüzsüz çalışma 
için doğru palet gerginliğini korur ve 
aşınmayı azaltır.
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Her bir palet ünitesi için elektronik 
kumanda edilen, bağımsız hareket 
sürücüleri her türlü çalıştırma 
koşulunda pürüzsüz asfaltlama sunar. 

Pürüzsüz asfaltlama

Volvo asfalt serici tablaları ile en iyi 
asfaltlama kalitesi ve pürüzsüzlük 
elde edin.

Asfalt serici tablası

Erişim kapakları

Dikey menteşeli, hafif yan bakım 
kapakları, mükemmel erişim ve uzun 
ömür sağlar.

Elektrikli mastar ısıtma

Volvo Variomatic mastarlar, tutarlı ve 
güvenilir ısıtma sağlayan üç bölgeli bir 
ısıtma sistemine sahiptir.

Düşük gürültü seviyesi

Güvenli ve konforlu çalışma 
için düşük gürültü seviyesi.

Tente

Açılabilir güneşlikli tente, güneşe, yağmura 
ve sese karşı operatörü korur. Makinenin 
nakledilmesi sırasında indirilebilir.
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Sektörün öncüsü performans
Volvo asfalt serici tablaları geniş çeşitlilikte malzemeleri ele alabilecek ve size üst düzeyde 
pürüzsüzlük ve yekparelik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Esnek P6820C ABG ile 2,5-
10 metre asfalt döşeyebilirsiniz. Volvo asfalt serici tablası teknolojisi ile asfalt kalitesindeki 
yeni seviyeleri görün.

Elektrikli ısıtma    
Volvo Variomatic mastarlar, tüm mastar boyunca hızlı ve sabit ısıtma 
sunan üç bölgeli verimli bir ısıtma sistemine sahiptir.

SCU   
İki adet iyi yerlere konumlandırılmış Mastar Kontrol Ünitesi (SCU) 
operatörlerin malzeme akışının yanı sıra asfalt serici tablasının 
fonksiyonlarını kontrol etmesini sağlar.

Hızlı bağlantı    
Volvo’nun benzersiz ataşman değiştirme sistemi sayesinde 
ataşmanlar herhangi bir özel alet gerekmeden dakikalar içerisinde 
sökülüp takılabilir ve bu da zaman ve para tasarrufu sağlar.

Sıkıştırma çubuğu    
Daha fazla sağlamlık ve dayanıklılık için yeni tasarlanmış, güçlü ve 
doğru sertlikte sıkıştırma çubuğu.
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Volvo Variomatic mastarlar, müşterilere 9 metreye kadar hidrolik açılabilir genişlikler ve eklenti seçenekleri sunar. Tekli veya çift sıkıştırma 
sistemi ile mevcuttur. Manuel mastarlar ile P6820C ABG maksimum 10 metre kaplama genişliği sunar.

Mastar  
performansı



14

Volvo, müşterilerine birinci sınıf bayi destek ağı erişimi sunar. Fabrikada eğitilen bir teknisyen, orijinal Volvo parçaları taşıyan bir Volvo bayi servis 
kamyoneti ile asfalt döşeyicinizin servis işlemlerine hazırdır. Hizmet içi sürenizi korumak için Volvo’ya güvenin.

Destek  
ağı



15

Sizin işletim süreniz bizim 
önceliğimizdir
Volvo olarak hedefimiz size kaliteli bir asfalt makinasi sunmak değildir. Şantiyede vakit 
kaybının nakit kaybı olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu nedenle tüm kullanım ömrü boyunca 
makinenizin dayanıklılığını koruyacak benzersiz, global bayi destek ağına sahibiz. Ve ayrıca 
Volvo asfaltlama makinaları %100 Volvo olduğu için komple makina için tek bir yerden yapılan 
tam servis, garanti ve parça desteğinden memnun olacaksınız. Volvo asfaltlama makinanız ve 
asfaltlama destek gereksinimleriniz için her şeyi bir arada bulunduran tek bir merkezdir.

Motor bakımı    
Tüm günlük bakım kontrollerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde 
tamamlamak için üst kısımdan bir bölmeyi açın. Volvo motor 
bayimizin tam servis sağlamasını ve tüm servis gereksinimlerinizi 
karşılamasını sağlar.

Servis yöneticisi    
Operatör bakım ve servis kontrol zamanları geldiğinde ve geçtiğinde 
MCU biriminden uyarı ve hatırlatma mesajları alır. Sistem aynı 
zamanda kontrollerin yapıldığı zamanları kaydeder.

Asfalt döşeyici bakım kitleri    
Aşınan parçalar için Volvo Care Kit kullanımı parça ömrü ve 
performans artışı sağlar. Optimum düzeyde güvenilirlik için tek bir 
pakette %100 Orijinal Volvo Parçalarının avantajlarından faydalanın.

Müşteri Bakım Anlaşmaları    
Müşteri Bakım Anlaşmaları, maksimum maliyet kontrolü ve minimum 
hizmet dışı süre ile servis ve bakım olanakları sunar. Esnek sistem, 
toplam onarım ve bakımdan hayati parçalar ve fonksiyonları kapsayan 
bir muayene programına kadar çeşitli ihtiyaçları sunar.
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Teknik özellikler
Teknik özellikler

Motor (dizel)

Üretici Volvo

Model D6E

Çıkış kW 142

hp 193

motor devrinde d/dk 2 000

Soğutma sıvısı Sıvı

Yakıt deposu kapasitesi l 240

Egzoz emisyonu Stage IIIA/Tier 3

Asfalt serme

Çıkış (teorik)* l/s 700

Paspas kalınlığı (maksimum) mm 300

Hız

Asfalt serici (maksimum) m/dk 20

Taşıma (maksimum) km/h 3,3

Alt takım

Uzunluk mm 3 000

Genişlik (palet pabuçları) mm 300

Konveyör

Hazne kapasitesi t 13,5

Konveyör sayısı 2

Konveyör hızı (maksimum) m/dk 23

Burgu

Hız (maksimum) 1/min 80/90 (HD)

Çap mm 360

Elektrikler

Akü voltajı V 24

Boyutlar

Uzunluk mm 6 092

Genişlik mm 2 550

Yükseklik (taşıma) mm 2 917

Ağırlık**

Çekici ünitesi kg 15 000

Maksimum izin verilebilir tırmanma kabiliyeti***

Çekici ünitesi + asfalt serici tablası % 25

* Gerçek asfaltlama performansı asfalt kalınlığına, genişliğine ve döşeme hızına bağlıdır ve iş sahasındaki asfaltlama koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Asfaltlama 
projenizde asfaltlama performansını hesaplamanıza yardımcı olabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçin.
** Tüm ağırlıklar opsiyonel donanımlar hariç yaklaşık ağırlıklardır. Çekici ağırlığı: lastikler su dolu, dizel deposu yarı dolu ve hava koşullarına karşı koruyucu tavan dahil.

*** Master VB 78 2,5-5,0 m için geçerlidir. Uzatmalar kullanılırken maksimum tırmanma kabiliyeti düşer.

Ses Seviyesi

ISO 11201 doğrultusunda sürücü kulağında ses basıncı seviyesi

LpA dB(A) 82 (VB78, VB79, VB88, VB89 mastarlar ile)

2000/14/EC direktifi doğrultusunda garanti edilen ses gücü seviyesi

LwA dB(A) 105 (VB78, VB79, VB88, VB89 mastarlar ile)
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KG CİNSİNDEN MASTARLARIN ÇALIŞMA AĞIRLIKLARI 1

P6820C

Çalışma genişliği 2,5 m 4 m 5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m 8,5 m 9 m 10 m

VB 78 ETC    -   - 3 600  - 5 222   - 5 782 6 342  - 6 903  - 

VB 78 GTC    -   - 3 680  - 5 342   - 5 912 6 502  - 7 073  - 

VDT-V 78 ETC    -   - 3 720  - 5 442   - 6 032  -  -  -  - 

VDT-V 78 GTC    -   - 3 800  - 5 562   - 6 172  -  -  -  - 

VB 88 ETC    -   -   - 3 820  -   - 5 542  - 6 102 6 662  - 

VB 88 GTC    -   -   - 3 900  -   - 5 662  - 6 232 6 822  - 

VDT-V 88 ETC    -   -   - 4 450  -   - 6 272  -  -  -  - 

VDT-V 88 GTC    -   -   - 4 520  -   - 6 382  -  -  -  - 

MB 122 1 800 3 065  - 4 752  - 5 595 6 017 6 439  - 7 282 8 126
1 Burgu uzatmaları, kanal plakaları, uç kapakları, arka çekme kolları, vb. dahil. 

Mastar Özellikleri

Sağlam mastar tasarımı    
Sağlam bir mastar çerçevesi ve uzatmalar 
için iki büyük destek borusu, birlikte 
çalışarak rijit bir mastar grubu oluşturur. 
İki boru, şasi ve alçak çekme noktası ile 
aynı zamanda burulmaya karşı tokluk ve 
dolayısıyla tutarlı asfalt döşeme sağlar.

Sıkıştırma çubuğu ve titreşim    
Tek veya çift sıkıştırma çubuğu teknolojisi, 
mastarın ardında yüksek sıkıştırma 
yoğunlukları sağlar. Titreşimle birlikte, kalite 
ve pürüzsüzlük elde edilir.

Isıtma    
Volvo mastarları, ana mastar için bağımsız 
sıcaklık kontrolüne ve aynı zamanda 
sıkıştırma çubuğu ısıtmasına sahiptir. 

Taç ayarı    
Uzaktan kumandalı hidrolik bir taç özelliği, 
hızlı ve basit ayarlamalara olanak sağlar.

Gres dağıtımı    
Merkezi gresleme sistemi ile ideal yağlama 
sağlanır ve bakım gereklilikleri azaltılır. 

Yükseklik ayarı    
Bir hidrolik yükseklik ayarlama mekanizması, 
uzatmaların yüksekliğini isabetli bir şekilde 
ana mastara uyarlar.
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Teknik özellikler
BOYUTLAR

P6820C

Birim mm

A 6 388

B 3 000

C 415

D 530

E 1 615

F 360 ± 60

G 2 170

H 3 793

I 1 373

J 608

K 525

L 155

M 13°

N 110

O 438

P 1 614

Q yukarı 3 785

aşağı 2 917

R açık 3 252

kapalı 2 454

S 3 168

T 2 495

U 320

V 2 500/3 000

W 5 000/6 000

X 300

Y 2 269

Z 770



19

Her ürün, her pazarda sunulmamaktadır. Sürekli geliştirme politikamız çerçevesinde teknik özelliklerde ve tasarımda önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımız 
saklıdır. Resimler; standart makine versiyonunda yer almayan, opsiyonel özellikler içerebilir.

VOLVO OPSİYONEL DONANIM SEÇENEKLERİ

Uzatılabilir mastar için hidrolik yükseklik ayarı Mastar gergi aparatı Bağımsız hoper kanatları

Merkezi yağlama sistemi Ek çalışma lambaları (ışık paketi) Yardımcı kontrol paneli

Donanım
STANDART DONANIMLAR

Motor
Volvo Dizel motor, Stage IIIA/Tier 3

Tahrik
Elektronik tahrik kontrolü
Ömür boyu yağlanmış palet makaraları
Dövme ve sertleştirilmiş palet bağlantıları
Otomatik palet gergisi

Malzeme Yönetimi
Konveyörler ve burgular için dört  bağımsız hidrostatik tahrik
Hidrolik burgu yükseklik ayarı
Burgu dönüşü için ters çevrilebilir yön
Orantılı burgu hızı kontrolü

Elektronik
Electronic Paver Management (EPM 2) 
Akıllı güç
Ayarlar Yöneticisi (Settings Manager)
Service Interval Manager
Ayarlanabilir ve döner kontrol ünitesi
Elektrik kutusu
Akü ana şalteri
Asfalt döşeme mastarı için iki harici kontrol paneli

Yapı
İki koltuk, yana genişletilebilir 
Vandalizm önleme kiti

Mastar
Ayrı çekme kolları
Sıkıştırmalı ve titreşimli Vario mastarlar için hidrolik
Mastar kilidi

Lambalar
Dört çalışma lambası
Sürücü bölmesi aydınlatması

Çevresel
Ses yalıtımı

OPSIYONEL DONANIMLAR

Malzeme Yönetimi
Bağımsız çalışan hoper kanatları
Hidrolik ön apron
Ters çevrilebilir konveyör
Malzeme gerekliliklerine göre oransal ultrasonik sensörlü burgu kontrolü
Merkezi yağlama

Elektronik
Seviye dengeleme sistemleri
Yardımcı kontrol paneli
İlave soketler 230 V

Yapı
Isıtmalı delüks koltuklar
GRP (fiberglas ile güçlendirilmiş plastik) malzemeden her hava koşuluna 
uygun tavan
Ön cam (yalnızca her hava tavan ile birlikte)
Yanlar için branda
Özel boya (RAL renk koduna göre, metalik boya hariç)

Mastar
Çift sıkıştırmalı ve titreşimli Vario mastarlar ve manuel ayarlı mastarlar için 
hidrolik
Mastar tırmanma önleme kilidi
Mastar gergi aparatı
Mastar desteği
Mastar yük cihazı
Uzatılabilir mastarlar için hidrolik yükseklik ayarı

Lambalar
Xenon çalışma lambaları (sadece dört mevsim tavan ile birlikte)
İki ek çalışma lambası (arka)
Burgu aydınlatması
Uyarı flaşörleri

Çevresel
Bitümen dumanı için davlumbaz
Emülsiyon sprey sistemi
Ağır hizmet sprey temizleme tabancası
Biyobozunur hidrolik yağı
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