
Rozściełacze gąsienicowe Volvo   2,5–10,0 m   140 kW

P6820c ABG
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Volvo Trucks Renault Trucks

Pasja do wydajnej 
pracy
Volvo Construction Equipment nie zadowala się 
naśladownictwem. Naszym celem jest rozwijanie produktów 
i usług zwiększających wydajność – wierzymy, że jesteśmy w 
stanie obniżyć koszty i zwiększyć zyski specjalistów używających 
naszego sprzętu. Jako członek Grupy Volvo pracujemy z pasją 
nad wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, 
że nasi klienci mogą pracować wydajniej – a nie ciężej.

Pomagamy klientom zwiększać wydajność   
Zrobić więcej przy mniejszym wysiłku to motto firmy Volvo Construction Equipment. Wysoka 
wydajność od dawna idzie w parze z mniejszym zużyciem energii, łatwością użytkowania i 
trwałością. A jeśli chodzi o obniżanie kosztu cyklu życia maszyn, firma Volvo stanowi klasę 
sama dla siebie.

Dostosowane do Twoich potrzeb   
Dużo zależy od tworzenia rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań maszyn 
i potrzeb użytkowników. Innowacyjność często wymaga korzystania z zaawansowanych 
technologii – ale nie zawsze musi. Niektóre z naszych najlepszych pomysłów były proste i 
opierały się na doskonałym i dogłębnym zrozumieniu, na czym polega praca naszych klientów.

Wiele można się nauczyć w ciągu 180 lat   
W swojej długiej historii firma Volvo wprowadziła liczne rozwiązania, które zrewolucjonizowały 
sposób użytkowania maszyn budowlanych. Żadna inna marka nie kojarzy się silniej z 
bezpieczeństwem niż Volvo. Ochrona operatorów i osób przebywających w pobliżu maszyn 
oraz ograniczanie do minimum wpływu na środowisko naturalne to tradycyjne wartości naszej 
firmy, które nadal kształtują naszą filozofię projektowania maszyn.

Jesteśmy po Twojej stronie   
Na pozycję marki Volvo pracują najlepsi specjaliści. Volvo to prawdziwie globalne 
przedsiębiorstwo, które przez cały czas stoi u boku swoich klientów, gotowe pomagać im 
szybko i sprawnie – w każdym miejscu.

Kieruje nami pasja do wydajnej pracy.
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Volvo Penta Volvo Financial Services



4

Rozściełacze asfaltu Volvo zostały skonstruowane z myślą o doskonałych osiągach w 
każdym zastosowaniu — niezależnie od tego, czy na przykład nawierzchnia jest układana 
na stromym zboczu lub czy warstwa materiału jest gruba. Model P6820C może się 
pochwalić układem rozściełania zapewniającym niezrównaną gładkość nawierzchni, który 
sprawdza się we wszystkich obszarach zastosowania. Zaufaj rozściełaczom asfaltu Volvo, 
by zwiększyć swoją wydajność i zyski.

Moc i precyzja

Tryb Smart Power   
Gdy warunki rozściełania nie wymagają wykorzystania pełnej mocy, 
operator może wybrać na głównej jednostce sterującej (MCU) 
tryb pracy Smart Power, aby automatycznie zredukować prędkość 
obrotową silnika do 1 600 obr./min. Pozwala to znacznie obniżyć 
poziom hałasu i zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 30%.

Moc i niski poziom hałasu   
Silnik Volvo i podzespoły maszyny współpracują ze sobą w sposób 
znacznie obniżający poziom hałasu, dzięki czemu zmniejsza się 
zmęczenie operatora i uciążliwość dla otoczenia. 

Zrównoważona konstrukcja   
Rozściełacz charakteryzuje się bardzo dobrym rozkładem masy na 
gąsienice o dużej powierzchni kontaktu z podłożem, co pozwala 
uzyskać maksymalną trakcję i stabilność maszyny. Odpowiedni 
dobór mocy silnika do masy maszyny i wymaganej trakcji zapewnia 
optymalną jakość rozściełania.

Hydrauliczny napinacz gąsienic   
Automatyczny układ ciągłego napinania gąsienic utrzymuje ich 
prawidłowy naciąg, zapewniając ich płynną pracę przy obniżonym 
poziomie zużycia i skróconym czasie przestojów maszyny.
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Łatwe w obsłudze pokrętło na panelu sterowania umożliwia precyzyjną obsługę układu elektrohydraulicznego, oferując niezrównaną kontrolę 
nad rozściełaniem i płynną pracę w każdych warunkach. Idealnie sprawdza się podczas rozściełania na zakrętach, gdzie precyzja jest bardzo 
ważna, a także na prostych  odcinkach, gdzie zapewnia ostre krawędzie.

Precyzyjne  
sterowanie
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Najlepszy na rynku kolorowy wyświetlacz Volvo z podświetlanymi elementami sterującymi pozwala łatwo i szybko uzyskać uporządkowane 
informacje. Niepowtarzalna konstrukcja oferuje operatorowi pełną kontrolę na wyciągnięcie ręki, umożliwiając natychmiastową regulację 
wszystkich funkcji rozściełania.

Główna jednostka 
sterująca (MCU)



7

Zyskaj pełną kontrolę nad rozściełaczem wprost ze stanowiska 
operatora dzięki unikatowemu, należącemu do najlepszych w 
branży, pulpitowi sterowniczemu Volvo EPM 2 (ang. Electronic 
Paving Management — elektroniczny układ sterowania 
rozściełaniem), który został zaprojektowany pod kątem łatwej 
obsługi i maksymalnej efektywności. Szczytowe osiągnięcie w 
dziedzinie inteligentnego układania nawierzchni.

Dzięki Volvo 
zyskujesz kontrolę

Intuicyjny wyświetlacz    
Po lewej stronie jednostki sterującej MCU 
wyświetlone są funkcje rozściełacza w 
układzie zgodnym z ich rozmieszczeniem w 
maszynie. Pozwala to operatorowi na szybką 
lokalizację i zmianę ustawień, na przykład 
temperatury stołu i parametrów pracy 
silnika.

Monitorowanie zużycia paliwa   
Układ monitorowania zużycia paliwa 
rejestruje i wyświetla na pulpicie 
sterowniczym zużycie paliwa w danym dniu 
lub okresie, dzięki czemu można zaplanować 
tankowanie i obliczyć koszty eksploatacji.

Wyłącznik   
Automatyczny wyłącznik pozwala 
operatorowi zatrzymać rozściełanie 
i wznowić pracę z takimi samymi 
ustawieniami, niezależnie od tego, ile czasu 
upłynęło, dzięki czemu można zwiększyć 
wydajność i zapewnić niezmienne rezultaty 
pracy.

Menedżer ustawień   
Funkcja ta umożliwia zapisanie parametrów 
rozściełania sprawdzonych w praktyce 
przy realizacji wcześniejszych zleceń 
i wykorzystanie ich w przyszłości przy 
podobnych projektach, co pozwala 
zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i 
zagwarantować optymalną jakość układania 
nawierzchni.
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Zajmij miejsce w fotelu operatora i ciesz się widocznością bliską 360° wokół maszyny, 
dzięki której będziesz mieć kontrolę nad całym procesem rozściełania i możliwość 
obserwowania ciągłego przepływu materiału. Duży zasobnik ma zwiększoną pojemność 
wystarczającą do nieprzerwanej pracy. Niezależny hydrostatyczny napęd podajników 
taśmowych i ślimakowych zapewnia niezmienną grubość i jakość rozściełania na całej 
powierzchni.

Doskonała widoczność

Przepływ materiału   
Niezależny dwukierunkowy napęd hydrostatyczny obu podajników 
zgrzebłowych oraz funkcja regulacji wysokości podajników 
ślimakowych pozwalają zmieniać wielkość przepływu materiału, 
zapewniając równomierne rozłożenie jego stałej ilości przed stołem.

Widoczny przepływ materiału   
Rozściełacz P6820C ABG został zaprojektowany w taki sposób, by 
zapewnić operatorowi widok na przepływ materiału z zasobnika na 
podajnik zgrzebłowy, z kanału podajników ślimakowych i bramek  
końcowych.

Zwiększona szerokość   
Rozściełacz P6820C ABG w wersji standardowej zapewnia efektywną pracę przy szerokości rozściełania 
od 3 do 6 metrów.  
Wybierając dodatkowe opcje, wartość tę można zwiększyć do 10 metrów.
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Widok w zakresie 360° na cały proces układania nawierzchni zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wydajność. Komfortowy fotel operatora 
można wysuwać poza boczną krawędź rozściełacza kołowego, co zapewnia najlepszą widoczność.

Widoczność we 
wszystkich kierunkach
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Doskonały pakiet funkcji 
rozściełacza

Duży pulpit sterowniczy z 
kolorowym ekranem umożliwia 
szybką regulację ustawień  
rozściełacza.

Jednostka MCU 

Wszystkie czynności codziennej 
kontroli i obsługi technicznej 
można wykonać szybko, 
bezpiecznie i łatwo z platformy 
operatora.

Serwisowanie

Silnik

Cichy silnik Volvo o wysokiej sprawności zgodny 
z normą Stage IIIB udostępnia większą moc przy 
niższym zużyciu paliwa.

Duża pojemność zasobnika

Dzięki dużej pojemności możliwe jest 
nieprzerwane układanie nawierzchni.

Hydrauliczny układ naciągu gąsienic

Automatyczny napinacz gąsienic utrzymuje prawidłowe 
naprężenie gąsienic i zmniejsza zużycie, zapewniając 
tym samym płynną pracę.

Widoczność we wszystkich 
kierunkach i wysuwany fotel 
operatora zapewniają widok 
w zakresie 360° na cały proces 
układania nawierzchni.

Widoczność
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Drzwi dostępowe

Otwieranie w pionie, lekkie boczne drzwi 
dostępowe zapewniają doskonały dostęp 
i wydłużają okres eksploatacji.

Elektryczne podgrzewanie stołu

Stoły Variomatic firmy Volvo są 
wyposażone w trójobwodowy układ 
podgrzewania, który zapewnia 
równomierne i niezawodne 
podgrzewanie.

Niski poziom hałasu

Bezpieczna i wygodna 
obsługa dzięki niskiemu 
poziomowi hałasu.

Daszek

Dach z wysuwaną osłoną przeciwsłoneczną chroni 
operatora przed słońcem, deszczem i hałasem. Można 
go opuścić na czas transportu maszyny.

Sterowane elektronicznie niezależne napędy jezdne obu 
gąsienic zapewniają precyzyjne układanie nawierzchni 
w każdych warunkach roboczych. 

Precyzyjne układanie nawierzchni

Uzyskaj najwyższą jakość 
i gładkość układanej 
nawierzchni dzięki stołom 
Volvo.

Stoły
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Stoły Volvo zostały zaprojektowane w taki sposób, by zagwarantować możliwość pracy z 
szeroką gamą materiałów oraz zapewnić najlepszą jednorodność i gładkość nawierzchni. 
Wszechstronny rozściełacz P6820C ABG umożliwia układanie nawierzchni o szerokości 
od 2,5 do 10 metrów. Technologia stołów Volvo pozwala osiągnąć zupełnie nowy poziom 
jakości rozściełania.

Najwyższa wydajność w branży

Elektryczne podgrzewanie   
Stoły Volvo Variomatic są wyposażone w trzy niezależne obwody 
ogrzewania, które zapewniają szybkie i równomierne podgrzanie 
całej długości stołu.

SCU   
Dwie zamontowane w dogodnych miejscach jednostki sterujące 
stołu (SCU) pozwalają operatorom sterować funkcjami stołu i 
przepływem materiału.

Szybkozłącza   
Dzięki unikatowemu systemowi szybkozłączy Volvo elementy 
przedłużające można podłączyć lub odłączyć w ciągu kilku minut bez 
użycia specjalnych narzędzi, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

Ubijak   
Wytrzymały, hartowany w całości ubijak o nowej konstrukcji zapewnia 
większą trwałość i niezawodność.
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Stoły Variomatic firmy Volvo oferują klientom hydrauliczną regulację szerokości oraz dodatkowe opcje umożliwiające rozściełanie na 
szerokości 9 metrów. Dostępne są w wersjach z pojedynczym lub podwójnym systemem ubijaków. W połączeniu ze stołami ręcznymi maszyna 
P6820C ABG oferuje szerokość rozściełania do 10 metrów.

Działanie  
stołu
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Firma Volvo oferuje swoim klientom dostęp do swojej sieci najlepszych punktów serwisowych. Przeszkolony serwisant dojeżdża samochodem 
serwisowym dealera Volvo do klienta w celu wygodnego przeprowadzenia serwisu rozściełacza z użyciem oryginalnych części zamiennych 
Volvo. Zaufaj maszynie Volvo, która utrzyma Twoją dyspozycyjność.

Sieć punktów 
serwisowych
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Priorytetem firmy Volvo jest nie tylko dostarczenie rozściełacza wysokiej jakości. Wiemy, że 
na placu robót obowiązuje zasada „czas to pieniądz”, dlatego zorganizowaliśmy unikatową 
globalną sieć pomocy technicznej u przedstawicieli, którzy zadbają o dyspozycyjność 
maszyny w całym okresie eksploatacji. A ponieważ rozściełacze Volvo są w 100% 
maszynami firmy Volvo, klienci mają zapewniony pełny serwis, obsługę gwarancyjną i 
części. Volvo oferuje pełną pomoc techniczną związaną z rozściełaczami i układaniem 
nawierzchni na najwyższym poziomie.

Dyspozycyjność Twojej maszyny 
jest naszym priorytetem

Konserwacja silnika   
Wystarczy otworzyć jeden przedział z poziomu pomostu, by szybko, 
bezpiecznie i łatwo wykonać wszystkie codzienne czynności 
kontrolne w ramach obsługi technicznej. Zastosowanie silnika Volvo 
oznacza, że nasz dealer jest w stanie zapewnić pełną obsługę i 
zaspokoić wszystkie potrzeby serwisowe klienta.

Menedżer przeglądów   
Za pośrednictwem jednostki sterującej MCU operator otrzymuje 
przypomnienia i alarmy o terminach zbliżających się przeglądów i 
czynności kontrolnych, a także o ich przekroczeniu. System rejestruje 
także wykonanie czynności kontrolnych.

Zestawy serwisowe do rozściełaczy   
Zestawy serwisowe Volvo zawierające części szybko zużywające się 
gwarantują długą żywotność i wydajność. Zawarte w jednym pakiecie 
w 100% oryginalne części Volvo dają korzyść w postaci optymalnej 
niezawodności.

Umowy serwisowe   
Kontrakty Customer Support Agreements oferują serwis i obsługę 
techniczną przy maksymalnej kontroli nad kosztami i minimalnym 
czasie trwania przestojów. Elastyczny system pozwala zaspokoić 
szeroką gamę potrzeb, począwszy od całościowego programu 
napraw i obsługi technicznej, a skończywszy na programie kontroli 
najważniejszych części i funkcji.
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Dane techniczne
Dane techniczne
Silnik (wysokoprężny)
Producent Volvo
Model D6H
Wydajność kW 140

KM 190
przy prędkości obrotowej silnika obr./min 2 000
Czynnik chłodzący Ciecz
Pojemność zbiornika paliwa l 240
Emisja spalin Stage IIIB/Tier 4i

Rozściełanie
Wydajność (teoretyczna)* t/godz. 700
Grubość nawierzchni (maks.) mm 300

Prędkość
Rozściełanie (maks.) m/min 20
Transport (maks.) km/h 3,3

Podwozie
Długość mm 3 000
Szerokość (płyty gąsienic) mm 300

Podajnik zgrzebłowy
Pojemność kosza zasypowego t 13,5
Liczba podajników zgrzebłowych 2
Prędkość podajnika 
zgrzebłowego (maks.) m/min 23

Ślimak
Prędkość (maks.) 1/min 80/90 (HD)
Średnica mm 360

Instalacja elektryczna
Napięcie akumulatora V 24

Wymiary
Długość mm 6 092
Szerokość mm 2 550
Wysokość (transportowa) mm 2 917

Masa**
Ciągnik kg 15 100

Zdolność pokonywania 
wzniesień (dopuszczalna)***
Ciągnik + stół % 25

* Rzeczywista wydajność rozściełania zależy od grubości nawierzchni oraz szerokości i prędkości rozściełania, a także od warunków rozściełania na określonym 
terenie robót. Z przyjemnością pomożemy w obliczeniu wydajności rozściełania w konkretnym projekcie. 
** Wszystkie masy są przybliżone i nie uwzględniają wyposażenia opcjonalnego. Masa ciągnika: opony napełnione wodą, zbiornik oleju napędowego napełniony 
w połowie, zamontowany dach chroniący przed niesprzyjającą pogodą.

*** Dotyczy stołu VB 78 2,5–5,0 m. W przypadku korzystania z przedłużeń maksymalna zdolność do pokonywania wzniesień jest mniejsza.

Poziom hałasu
Pozom ciśnienia akustycznego w uchu kierowcy według normy ISO 11201
LpA dB(A) 82 (ze stołami VB78, VB79, VB88 i VB89)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej według dyrektywy 2000/14/WE
LwA dB(A) 105 (ze stołami VB78, VB79, VB88 i VB89)
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Dane techniczne stołu

Solidna konstrukcja stołu   
Wytrzymała rama i dwie duże rury wsporcze 
do elementów przedłużających zapewniają 
solidność konstrukcji stołu. Ponadto rury 
zapewniają odporność na skręcanie wzdłuż 
ramy, a niski punkt holowniczy równomierne 
rozściełanie.

Ubijak i układ wibracyjny   
Technologia pojedynczego lub podwójnego 
ubijaka oferuje duże gęstości ubijania 
materiału za stołem. Wraz z układem 
wibracyjnym zapewnia jakość i gładkość 
powierzchni.

Podgrzewanie   
Stoły firmy Volvo oferują niezależną kontrolę 
temperatury głównego stołu i elementów 
przedłużających, a także podgrzewanie 
ubijaka. 

Regulacja wypukłości stołu   
Funkcja hydraulicznej regulacji wypukłości 
ze zdalnym sterowaniem umożliwia szybkie i 
łatwe wprowadzenie poprawek.

Rozprowadzanie smaru   
Centralny układ smarujący zapewnia 
optymalne smarowanie, zmniejszając 
wymagania dotyczące konserwacji. 

Regulacja wysokości   
Hydrauliczny regulator wysokości dokładnie 
dostosowuje wysokość elementów 
przedłużających do stołu głównego.

MASY ROBOCZE1 STOŁÓW W KG
P6820C

Szerokość robocza 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 79 ETC - - 3 730 - 5 352 - 5 912 6 472 - 7 033 -
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 Obejmuje elementy przedłużające, kanały i bramki podajników ślimakowych, tylne ramiona holownicze itp. 
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Dane techniczne
WYMIARY
P6820C
Jednostka 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 góra 3 785

dół 2 917
R otwarte 3 252

zamknięte 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
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Niektóre produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. W związku ze strategią ciągłego udoskonalania zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian 
w danych technicznych oraz produktach bez wcześniejszego zawiadomienia. Zamieszczone zdjęcia nie zawsze przedstawiają maszyny w wersji standardowej.

WYBÓR OPCJONALNEGO WYPOSAŻENIA VOLVO

Hydrauliczna regulacja rozkładanego stołu Napinacz stołu Niezależne burty kosza zasypowego

System centralnego smarowania
Dodatkowe reflektory robocze  
(pakiet oświetlenia)

Dodatkowy panel sterowania

Wyposażenie
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Silnik
Silnik wysokoprężny Volvo, Stage IIIB/Tier 4i

Napęd
Elektroniczne sterowanie napędem
Rolki gąsienic nasmarowane na cały okres eksploatacji
Kute i hartowane ogniwa gąsienic
Automatyczny napinacz gąsienic

Zarządzanie materiałami
Cztery indywidualne napędy hydrostatyczne  podajników zgrzebłowych i 
ślimaków
Hydrauliczna regulacja wysokości ślimaków
Możliwość zmiany kierunku obrotu ślimaków
Proporcjonalne sterowanie prędkością ślimaka

Elektronika
Elektroniczny układ sterowania rozściełaniem (EPM 2) 
Tryb pracy Smart Power
Funkcja zarządzania ustawieniami (Settings Manager)
Menedżer terminów przeglądów (Service Interval Manager)
Regulowana i obrotowa jednostka sterująca
Szafka elektryczna
Główny wyłącznik akumulatora
Dwa zewnętrzne panele sterowania stołem rozściełającym

Konstrukcja
Dwa fotele rozkładane na bok
Zestaw chroniący przed wandalizmem

Stół
Dzielone ramiona holownicze
Układ hydrauliczny stołu Vario z ubijakiem i wibratorem
Blokada stołu

Światła
Cztery światła robocze
Oświetlenie przedziału operatora

Środowisko
Izolacja akustyczna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zarządzanie materiałami
Osobno obsługiwane burty kosza zasypowego
Hydraulicznie obsługiwany przedni fartuch
Podajnik zgrzebłowy o zmiennym kierunku pracy
Proporcjonalne sterowanie ślimakami za pomocą czujników stosownie do 
wymagań materiałowych
Centralne smarowanie

Elektronika
Układy poziomowania
Przygotowanie pod instalację Topcon 3D
Dodatkowy panel sterowania
Dodatkowe gniazda 230 V

Konstrukcja
Podgrzewane fotele Deluxe
Dach odporny na warunki atmosferyczne z GRP (plastiku wzmocnionego 
włóknem szklanym)
Szyba przednia (tylko w połączeniu z dachem odpornym na warunki atmosferyczne)
Brezent po bokach
Specjalny kolor lakieru (według kodu RAL, bez lakierów metalizowanych)

Stół
Układ hydrauliczny stołu Vario z podwójnym ubijakiem i wibratorem oraz 
regulacją ręczną Stoły
Zabezpieczenie przed wspinaniem się na stół
Napinacz stołu
Wspomaganie stołu
Układ docisku stołu
Hydrauliczna regulacja wysokości elementów przedłużających stół

Światła
Ksenonowe reflektory robocze (tylko razem z daszkiem brezentowym)
Dwa dodatkowe reflektory robocze (tył)
Oświetlenie podajników ślimakowych
Pulsujące światło ostrzegawcze

Środowisko
Wyciąg do oparów masy bitumicznej
Układ natrysku emulsji
Wysokowydajny ciśnieniowy pistolet do czyszczenia
Ulegający biodegradacji olej hydrauliczny
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