
Volvo bandburna asfaltläggare   2,5-10,0 m   140 kW

P6820c ABG
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Volvo Trucks Renault Trucks

Passion för 
prestanda
Vi på Volvo Construction Equipment vet vad en krävande 
bransch behöver. Genom att utveckla produkter och 
tjänster som ökar produktiviteten strävar vi ständigt efter 
att sänka kostnaderna och öka vinsterna för våra kunder – 
branschens experter. Som medlem i Volvo-koncernen är det 
vår passion att skapa innovativa lösningar som hjälper dig 
att arbeta smartare – inte hårdare.

Prestera mera   
Att få mer gjort med mindre resurser är en av våra ledstjärnor på Volvo Construction Equipment. 
Vi har sedan länge kombinerat hög produktivitet med låg energiförbrukning, användarvänlighet 
och hållbarhet. Volvo är helt i en klass för sig när det gäller att sänka livscykelkostnaderna.

Behovsanpassning   
Det är viktigt att kunna skapa lösningar som passar olika branschers specifika behov. Sådan 
innovation kräver ofta avancerad teknik – men det behöver inte alltid vara så. Några av våra 
bästa idéer är också de enklaste, eftersom de grundar sig på vår gedigna kunskap om våra 
kunders vardag.

Man lär sig mycket på 180 år   
Volvo har genom åren lanserat avancerade lösningar som har revolutionerat användningen av 
anläggningsmaskiner. Säkerheten är som alla vet Volvos främsta styrka. Att skydda förarna, 
de som finns runt omkring och att minimera vår miljöpåverkan är kärnvärden som hela tiden 
formar vår produktutvecklingsfilosofi.

Vi står på din sida   
På Volvo ser vi till att ha den bästa personalen, så att vi kan leva upp till varumärkets rykte. 
Och vi är alltid beredda att snabbt och effektivt hjälpa våra kunder, var de än finns – världen 
över.

Prestanda är vår passion.
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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 
Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services
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Volvos asfaltläggare är stadigt konstruerade för att ge kraftfull prestanda för alla 
användningsområden – oavsett om du lägger asfalt i branta sluttningar eller lägger tjocka 
materiallager. P6820C ABG har ett ultrasmidigt asfaltläggningssystem som ger resultat i 
alla applikationer. Lita på Volvos asfaltsläggare för att öka prestandan och lönsamheten.

Kraft och precision

Smart Power-läge   
Om förhållandena inte kräver full kraft kan föraren välja Smart 
Power-läget på huvudmanöverenheten (MCU) för att automatiskt 
minska varvtalet till 1600 varv/min. Detta ger en avsevärt lägre 
ljudnivå och upp till 30 % minskad bränsleförbrukning.

Hög effekt, låg ljudnivå   
Volvos motor och komponenter är perfekt anpassade till varandra 
för en avsevärt lägre ljudnivå, vilket minskar förarens trötthet och 
bullernivån. 

Balanserad design   
Asfaltläggaren har god viktfördelning över bandens stora 
kontaktyta vilket ger maskinen maximal dragkraft och stabilitet. 
Vikt och drivförmåga balanserad mot motoreffekten ger optimala 
asfaltläggningsprestanda.

Hydraulisk bandspänning   
Det automatiska bandspänningssystemet är aktivt konstant, och 
upprätthåller korrekt bandspänning som ger smidig drift, minskat 
bandslitage och färre stillestånd.
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Den enkla, smidiga reglaget på kontrollpanelen gör att det elhydrauliska systemet kan leverera oslagbar läggningskontroll för smidig drift i alla 
slags applikationer. Idealiskt för läggning i kurvor, där precision är avgörande och på raksträckor  där det ger snygga skarpa kanter.

Exakt  
styrning
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Här får du snabbt och enkelt tillgång till strukturerad information via Volvos branschledande stora färgdisplay med upplysta reglage. Den unika 
utformningen ger föraren fullständig kontroll och möjlighet till snabb justering av alla asfalteringsfunktioner.

Huvudmanöverenhet 
(MCU)
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Håll fullständig kontroll på din asfaltläggningsmaskin från 
förarstolen med Volvos unika och branschledande EPM 
2-teknik (Electronic Paving Management), framtagen för 
enkel drift och maximal effektivitet. Intelligent asfaltläggning 
när den är som bäst.

Volvo ger dig  
kontroll

Intuitiv display    
På vänster sida av huvudmanöverenheten 
visas asfaltläggarens funktioner som de 
är placerade på maskinen. Detta innebär 
att föraren snabbt kan hitta och ändra 
inställningar, som t.ex. skridtemperatur och 
motorparametrar.

Bränsleövervakning   
Kontrollpanelens 
bränsleövervakningssystem registrerar och 
visar bränsleförbrukningen per dag eller 
period, så att du kan planera din tankning 
och beräkna driftkostnaderna.

På-/av-knapp   
Med den automatiska till/från-knappen kan 
föraren stoppa och starta om asfalteringen 
med samma inställningar, oavsett hur lång 
tid som gått – vilket ökar effektiviteten och 
garanterar konsekvent resultat.

Inställningshantering   
Spara beprövade asfalteringsinställningar 
från tidigare jobb för återanvändning vid 
liknande, framtida jobb – det sparar tid, ökar 
produktiviteten och säkerställer optimal 
beläggningskvalitet.
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Sitt i förarstolen och upplev sikt i nästan 360° – vilket ger dig kontroll över hela 
asfaltsläggningen där du kan iaktta ett konstant materialflöde. Den stora trågdesignen 
innehåller mer material och ger en jämn asfaltsläggning. Fristående hydrostatisk drivning av 
transportband och jordborrar ger samma tjocklek och kvalitet över hela den belagda ytan.

Utomordentlig sikt

Materialflöde   
Oberoende, reversibla hydrostatdrivningar för både transportband 
och i höjd justerbara snäckskruvar varierar flödesmängden för att 
upprätthålla konstant materialmängd jämnt fördelad framför skriden.

Synlig leverans   
Asfaltläggaren P6820C ABG är konstruerad för att ge 
föraren sikt över materialflödet från tråget till transportbanden, 
snäckskruvskanalerna och ändportarna.

Ökad bredd   
Läggaren P6820C ABG i standardutförande är konstruerad för att arbeta effektivt i bredder från 3 till 
6 meter.  
Detta kan ökas till 10 meter genom att välja extra tillval.
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Du har nära 360° sikt över hela asfaltläggningsprocessen för maximal säkerhet och produktivitet. De bekväma förarsätena kan skjutas ut över 
asfaltläggarens sida för optimal sikt.

Runtomsikt
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Det perfekta 
asfaltläggningspaketet

Den stora kontrollpanelen 
med färgskärm gör att 
du snabbt kan justera 
asfaltläggarens inställningar.

MCU 

Alla dagliga 
underhållskontroller kan 
utföras snabbt, säkert och 
enkelt från förarplattformen.

Service

Motor 

Volvos tysta och effektiva steg IIIB-dieselmotor ger 
dig mer kraft och förbrukar mindre bränsle.

Stor trågvolym

Stor trågkapacitet möjliggör 
kontinuerlig asfaltering.

Hydraulisk bandspännare

Automatisk bandspännare håller korrekt 
bandspänning och minskar slitaget för att 
ge smidig drift

Runtomsikt och 
förskjutningsbar förarstol 
som ger 360-graders vy över 
hela asfalteringsprocessen.

Sikt
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Underhållsluckor

På sidorna finns lättvikts underhållsluckor 
med gångjärn på sidan som gör det 
enkelt att komma åt och som förlänger 
maskinens livslängd.

Elektrisk skridvärmning

Volvos Variomatic-skridar har ett 
uppvärmningssystem med tre zoner för 
konsekvent och pålitlig uppvärmning.

Låg ljudnivå.

Låg ljudnivå ger säker och 
behaglig hantering.

Öppen hytt

Den öppna hytten, med utfällbart solskydd ger 
föraren skydd från sol, regn och buller. Den kan 
sänkas ned vid transport av maskinen.

Elektroniskt styrd, oberoende 
kördrivning för respektive band ger 
smidig asfaltläggning under alla 
driftsförhållanden. 

Jämn asfaltläggning

Med Volvos skridar 
uppnår du den bästa 
asfalteringskvaliteten och 
jämnheten.

Skridar
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Volvo-skridarna har utformats att hantera en mängd olika material och ge dig överlägsen 
jämnhet och enhetlighet. Med mångsidiga P6820C ABG kan du lägga från 2,5 till 10 
meter. Upplev nya nivåer av asfaltsläggningskvalitet med Volvos skridteknik.

Branschledande prestanda

Elektrisk uppvärmning   
Volvos Variomatic-skridar har ett uppvärmningssystem med tre zoner 
som snabbt och effektivt levererar jämn värme längs hela skridens 
längd.

SCU   
Med hjälp av två lättåtkomligt placerade manöverpaneler för skriden 
(SCU) kan förarna hantera både skridfunktioner och materialflöde.

Snabbkoppling   
Förlängningar monteras på eller tas bort på några minuter – utan 
specialverktyg. Tack vare Volvos unika snabbkopplingssystem sparar 
du tid och pengar.

Stamp   
Stark, genomhärdad stamp i ny design för ännu bättre hållbarhet och 
pålitlighet.



13

Volvos Variomatic-skridar erbjuder kunderna hydrauliskt förlängningsbar bredd och extrautrustning för asfaltering upp till 9 meter. Finns med 
enkelt eller dubbelt stampsystem. Med manuella skridar ger P6820C ABG en största läggningsbredd på 10 meter.

Skridprestanda
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Volvo erbjuder tillgång till ett förstklassigt supportnätverk. En specialutbildad tekniker i en servicebil från en Volvo-återförsäljare kommer och 
servar din asfaltläggare med Volvo originaldelar när du vill. Lita på att Volvo hjälper dig hålla driften igång.

Supportnätverk
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På Volvo är vi inte bara engagerade i att ge dig en kvalitetsläggare. Vi vet att på plats är tid 
pengar och det är därför vi har ett unikt globalt återförsäljarsupportnätverk som säkerställer 
maskinens tillgänglighet under hela dess livslängd. Och eftersom Volvo-läggarna är 100 % 
Volvo får du full service, garanti och reservdelssupport för hela maskinen från en enda 
plats. Volvo är den enda plats du behöver när du behöver hjälp med asfaltsläggningen.

Din drifttid är vår prioritering

Motorunderhåll   
För att klara av det dagliga underhållet snabbt, säkert och enkelt 
öppnar du bara en lucka från däcket. Med Volvo-motorn kan 
vår återförsäljare ge fullständig service och uppfylla alla dina 
servicebehov.

Servicehantering   
Från huvudmanöverenheten får föraren påminnelser och varningar 
när det är dags för underhålls- och servicekontroller. Systemet 
registrerar också när kontrollerna utförs.

Servicesatser för läggaren   
Med Volvos servicesatser för slitdelar förlänger du reservdelarnas 
livslängd och prestanda. Använd 100 % Volvos originaldelar i ett 
enda paket för optimal tillförlitlighet.

Trygghetsavtal   
Med ett trygghetsavtal får kunden service och underhåll med 
maximal kontroll över kostnaden och minimal stilleståndstid. Det 
flexibla systemet hanterar en mängd olika behov från total reparation 
och underhåll, till ett inspektionsprogram som omfattar vitala delar 
och funktioner.
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Specifikationer
Specifikationer
Motor (diesel)
Tillverkare Volvo
Modell D6H
Effekt kW 140

hk 190
vid varvtal varv/min 2 000
Kylvätska Vätska
Bränsletank, volym l 240
Avgasutsläpp Steg IIIB / steg 4i

Beläggning
Effekt (teoretisk)* t/tim 700
Beläggningstjocklek (max) mm 300

Hastighet
Asfaltläggning (max) m/min 20
Transport (max) km/h 3,3

Undervagn
Längd mm 3 000
Bredd, bandplattor mm 300

Transportör
Trågvolym t 13,5
Antal transportörer 2
Transportörhastighet (max) m/min 23

Jordborr
Hastighet (max) 1/min 80 / 90 (HD)
Diameter mm 360

Elsystem
Batterispänning V 24

Mått
Längd mm 6 092
Bredd mm 2 550
Höjd (transport) mm 2 917

Vikt**
Traktorenhet kg 15 100

Max. tillåten 
backtagningsförmåga***
Traktorenhet + skrid % 25

* Faktisk läggningskapacitet beror på materialets tjocklek, läggningsbredd och asfalteringshastighet, och varierar med förhållandena på arbetsplatsen. Kontakta 
oss – vi hjälper dig gärna med beräkning av läggningskapacitet för ditt specifika projekt. 
** Alla vikter är approximativa och exklusive tillval. Traktorenhet, vikt: däck fyllda med vatten, dieseltank halvfull samt allväderstak.

*** Gäller skrid VB 78 2,5–5,0 m. Maximalt tillåten lutning är mindre vid användning av förlängningar.

Ljudnivå
Ljudtrycksnivå vid förarens öra, enligt ISO 11201
LpA dB (A) 82 (med skridarna VB78, VB79, VB88,VB89)
Garanterad ljudeffektnivå, enligt direktiv 2000/14/EG
LwA dB (A) 105 (med skridarna VB78, VB79, VB88,VB89)
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Specifikationer för skriden

Robust skridkonstruktion   
En robust skridram och två stora stödrör för 
förlängningarna bildar tillsammans en styv 
skridenhet. Rören ger också torsionsstyvhet 
längs ramen och den låga dragpunkten - 
vilket ger konsekvent läggning.

Stamp och vibration   
Enkel eller dubbel stamp ger hög 
kompakteringsdensitet bakom skriden. 
Tillsammans med vibration uppnås kvalitet 
och jämnhet.

Uppvärmning   
Volvos skridar har oberoende 
temperaturreglering för huvudskrid och 
förlängningar samt stampvärmning. 

Tvärfallsjustering   
Hydrauldriven tvärfallsfunktion med 
fjärrkontroll möjliggör snabba och enkla 
justeringar.

Centralsmörjning   
Optimal smörjning erhålls med ett centralt 
smörjsystem som minskar underhållskraven. 

Höjdjustering   
En hydraulisk höjdjusteringsenhet justerar 
förlängningarna till rätt höjd så att de 
motsvarar huvudskridens.

ARBETSVIKTER1 FÖR SKRIDAR I KG
P6820C

Vid läggningsbredd 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 Inklusive snäckskruvförlängningar, u-formade plåtar, ändluckor, bogserarmar bak etc. 
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Specifikationer
MÅTT
P6820C
Enhet 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 13º
N 110
O 438
P 1 614
Q höjt 3 785

sänkt 2 917
R öppen 3 252

stängd 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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Alla produkter marknadsförs inte på alla marknader. Under vår policy av ständiga förbättringar förbehåller vi oss rätten till ändringar i specifikationer och utförande utan 
särskilt meddelande. Illustrationerna visar inte alltid maskinen i standardutförande.

ETT URVAL AV VOLVO EXTRAUTRUSTNING

Hydraulisk höjdjustering för  
förlängningsbar skrid

Skridspännanordning Individuella trågväggar

Centralsmörjningssystem Extra arbetsljus (belysningspaket) Reservkontrollpanel

Utrustning
STANDARDUTRUSTNING

Motor
Volvo-dieselmotor, steg IIIB/steg 4i

Drivlina
Reglerelektronik för drivsystem
Permanentsmorda bandrullar
Kedjor med smidda och seghärdade länkar
Automatisk bandspännare

Materialhantering
Fyra separata hydrostatdrivningar för transportband och matarskruvar 
Hydraulisk höjdinställning av matarskruvar
Matarskruv, reversibel rotationsriktning
Proportionell reglering av matarskruvens hastighet

Elektronik
Styrenhet EPM 2 (Electronic Paver Management) 
Smart power
Inställningshanterare
Servicepåminnelser
Justerbar och vridbar manöverenhet
Centralt elektronikskåp
Batterifrånskiljare
Två utvändiga manöverpaneler för asfaltskrid

Struktur
Två stolar, skjutbara i sidled
Antivandaliseringssats

Skrid
Delade dragarmar
Hydraulik för Vario-skridar med stamp och vibration
Skridlås

Belysning
Fyra arbetsstrålkastare
Belysning, förarutrymme

Miljö
Ljudisolering

EXTRAUTRUSTNING

Materialhantering
Individuellt manövrerbara trågväggar
Hydrauliskt manövrerad frontplåt
Reversibelt transportband
Materialberoende proportionell reglering av matarskruvar med ultraljudgivare
Centralsmörjning

Elektronik
Nivelleringssystem
Topcon 3D-förberedelse
Reservkontrollpanel
Extra eluttag 230 V

Struktur
Högkvalitetsstolar med värme
Glasfiberarmerat allväderstak
Vindruta (endast i kombination med allväderstak)
Presenningar för sidorna
Speciallackering (enligt RAL-färgkod, exkl. metalliclack)

Skrid
Hydraulik för Vario-skridar med dubbel stamp och vibration samt manuellt 
inställbara skridar
Skridstigningslås
Skridspännanordning
Skridavlastning
Skridbelastningsenhet
Hydraulisk höjdjustering för förlängningsbara skridar

Belysning
Xenon-arbetsbelysning (endast i kombination med allväderstak)
Två extra arbetsljus (bak)
Matarskruv, belysning
Roterande varningsljus

Miljö
Utsug för bitumenångor
Emulsionssprutanläggning
Extra kraftig sprutpistol för rengöring
Biologiskt nedbrytbar hydraulolja
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